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                     Р А З Д Е Л   І 
 
                       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
                      Чл.1.С тази Наредба се уреждат обществените отношения, 
свързани с осигуряването на обществения ред, поддържане на 
чистотата и опазването на околната среда, както и защита на 
имуществото на територията на Община Чупрене. 
                       Чл.2.Заповедите на Кмета на Общината са задължителни 
за ръководителите на учреждения, стопански и други организации в 
населените места. 
                       Чл.3.Разпоредбите на Наредбата имат действие спрямо 
всички постоянно живеещи и временно пребиваващи на територията 
на общината.  
 
 
 
                       Р А З Д Е Л    ІІ 
 
                       ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И  
                       СПОКОЙСТВИЕ 
                 
 
                       Чл.4./1/.За осигуряване на обществения ред се забранява : 
                        1.Нарушаване спокойствието и нощната почивка на 
гражданите чрез викане, пеене, свирене и създаване на шум по друг 
начин за времето от  23.00 часа до 07.00 часа за летния сезон и от 22.00 
часа до 06.00 часа за зимния сезон.       
                       2.Използуването на музикални инструменти и 
усилвателна апаратура в обществени завадения и открити терени, 
намиращи се в непосредствена близост до жилищни сгради в часовете 
за почивка. 
                       3.Ползване на взривоопасни смеси и стрелби в населените 
места. 
                       4.Извършването на неприлични и непристойни действия, 
нарушаващи обичайните норми на морала и поведение по улиците и 
други обществени места. 
                       5.Повреждане на благоустройствени и комунални 
съоръжения – настилки, озеленяване, гробища, водоснабдяване, 
канализация, електрификационни и съобщителни съоръжения, и пр. 
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                       6.Влизането, преминаването или други действия в 
селскостопанските и други имоти, без разрешение на собствениците 
им. 
                       7.Писането, драскането и лепене на обяви, реклами и 
други по стените, оградите и витрините на обществените сгради и 
завадения, без разрешението на собственика, ръководителя или 
управителя. 
                       8.Поставяне на изборни материали на места, различни от 
указаните в заповед на Кмета на населеното място. 
                       9.Късането и повреждането на обяви, рекламни нагледни 
и агитационни материали, ако са поставени на определените за целта 
места.        
                   10.Къпането и плуването във водоеми в общината, освен 
на разрешените със заповед къпални места. 
                     11.Преминаването на превозни средства с моторна или 
животинска тяга през паркове , градини, тротоари, детски площадки и 
зелени площи. 
                     12.Поставянето от съдържателите на хранителните,  
питейни и развлекателни заведения на маси и столове върху 
тротоарите, без сключен договор за тротоарно право. 
                    13.Сервирането на спиртни напитки и цигари на 
непълнолетни и лица в явно пияно състояние, съобразно разпоредбите 
на ЗНЗ. 
                    14./нова – Решение № 83 от 26.09.2008 год./ достъпа на лица, 
носещи газови оръжия в питейни заведения, дискотеки, училища и 
други обществени места. 
                   15./нова – Решение № 358 от 28.06.2018 год./ забранява се 
употребата на всякакъв вид алкохол и спиртни напитки на публични 
места, на територията на община Чупрене, с изключение на времето, 
през което се провеждат събори и други подобни мероприятия и изяви. 
В тези случаи местата, на които се разрешава употребата на алкохол 
на публични места се определя със Заповед на кмета на общината.   
                    /2/. /нова – Решение № 110 от 23.01.2009 год./  Малолетни и 
непълнолетни деца до 16 годишна възраст могат да посещават след 
22.00 часа обществени места и обекти, където се сервира алкохол, 
както и компютърни и интернет зали, само придружени от родителите 
си или с осигурено от родителите пълнолетно дееспособно лице за 
придружител. 
                    Чл.5./1/.Организаторите на събрания, митинги, 
манифестации, спортни прояви на открито , се задължават, да вземат 
необходимите мерки за осигуряване на добър обществен ред при 
провеждането им. Тяхна задължение е да уведомят най-малко 48 часа 
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преди проявата кмета на общината и районния полицейски 
инспектор. 
                      /2/.При заявяване на повече от едно обществено 
мероприятие на едно и също място и време, право за провеждането 
има организаторът, регистрирал първи необходимото уведомяване, но 
не по-рано от седем дни предварително . 
                    /3/.  /Допълнение Решение № 185 от 03.10.2006 год./                  
При провеждане на събори, чествания, увеселителни мероприятия и 
други подобни, организаторите им се задължават да уведомят най-
малко 72 часа преди проявата кмета на общината, който в рамките на 
своите правомощия може да издаде заповед за удължаване на 
работното време на заведението, извън определеното с настоящата 
Наредба работно време, като за целта уведоми органите на полицията, 
с цел осигуряване на добър обществен ред.       
 
                       Р А З Д Е Л    ІІІ 
 
                       БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ  
                    И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ 
 
                     
                       Чл.6./1/.Общината стопанисва пътищата от 
четвъртокласната  мрежа, улиците и площадите в населените места и 
организира движението по тях така, че да се осигуряват условия за 
бързо и сигурно придвижване на превозните средства и пешеходците, 
както и да се опази околната среда от замърсяване. 
                       /2/.Съгласно разпоредбите на Закона за движение по 
пътищата, съгласувано с органите по контрол на транспорта, Кмета 
на общината прави мотивирано предложение за реда на движение в 
районите на училищата, детските градини, парковете и площадите. 
                       Чл.7./1/.Забранява се : 
                       1.Повреждането и преместването на пътни знаци, 
маркировка и други съоръжения и сигнализация, свързани с 
безопасността на движението, от неоторизирани лица. 
                       2.Домуването на автомобили, автотракторна и 
селскостопанска техника по тротоари, площади и зелени площи. 
                       3.Движението на превозни средства с животинска тяга 
нощем, без светроотразители и фенер. 
                       4./1/.Паркирането на превозните средства по тротоарите, с 
което пешеходците се принуждават да преминават през платното за 
движение на МПС. 
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                       /2/.Задължават се собствениците на бракувана и 
изоставена автомобилна или селскостопанска техника да я приберат в 
личните си дворове или да я предадат на отпадъци. 
 
 
 
 
 
                       Р А З Д Е Л    ІV 
 
                       СТРОИТЕЛСТВО 
 
                       Чл.8.Забранява се,каквито са и разпоредбите на Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/, извършването на строителство, 
разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на 
тротоарни или бордюрни плочи, разрушаването целостта на 
настилката, с каквато и да е цел, без предварително писмено 
разрешение от органите на Общинската администрация. 
                      Чл.9.Разрешение за строителство на всички обекти, при 
които се налага отсичане, преместване или окастряне на 
растителност, се предоставя след представяне на документ за внесена 
такса. 
                     Чл.10.При извършване на строително-монтажни работи по 
тротоарите и улиците, всички физически и юридически лица 
възстановяват в срок от   10   дни за своя сметка, разрушените 
настилки на улиците и тротоарите. 
                     Чл.11.Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък и 
други, и нарушаването на естествения ландшафт, без съответното 
разрешение от Общината. 
 
 
 
                       Р А З Д Е Л    V 
 
                       ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
 
 
                      Чл.12./1/.За поддържане на чист и приветлив вид на 
населените места, общината извършва следните дейности: 
                       1.Периодично почиства благоустроените площади, тревни 
площи и улици в населените места. 
                       2.През зимата почиства част от уличната мрежа и други 
определени пътища и участъци. 
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                       3.Поддържа депа за твърди битови отпадъци. 
                       /2/.Обхватът на дейностите по чистотата се определя от 
Общинската администрация, съобразно конкретните условия и 
размера на финансовите средства. 
                     Чл.13./1/.Поддържането на чистотата на производствени, 
административни,обществени и жилищни сгради,и търговски обекти 
се извършва от юридическите или физическите лица,които ги 
стопанисват. 
                       /2/.Физическите и юридическите лица, които извършват 
стационарна или местна търговска дейност ежедневно почистват 
прилежащата територия. 
                       Чл.14./1/.Почистването на улиците от сняг и обработката 
им с пясък се извършва с предимство по улиците, по които се намират 
детските градини, училищата, гробищните паркове, водоснабдителни 
станции и други обекти със социална значимост. 
                       /2/.Натрупването на сняг по платната и тротоарите се 
извършва по начин, осигуряващ безопасността на движението. 
                       /3/.Зимното почистване на районите и тротоарите около 
жилищни кооперации, търговски обекти, сгради на фирми, 
учреждения и организации се извършва от работещите в тях 
работници и служители, под ръководството и контрола на съответните 
ръководители. 
                      Чл.15./1/.Общината има задължението да поддържа 
почистени и опесъчени пътищата от четвъртокласната пътна мрежа, 
минаващи през територията и. 
                      /2/.Дейността по предходната алинея се осъществява със 
собствени сили или чрез наемане на подходящ изпълнител, в рамките 
на отпуснатите за този вид дейност средства от бюджета. 
                      Чл.16./1/.Общината изгражда необходимите обществени 
тоалетни. 
                      /2/.Санитарно-техническото поддържане на обществените 
тоалетни се осигурява от лицата или организациите, които ги 
стопанисват. 
                      Чл.17.Забранява се : 
                      1.Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените 
места. 
                      2.Паленето на огън по уличните платна, тротоарите и 
зелените площи. 
                      3.Складирането на строителни, отоплителни и други 
материали ,подготвянето на варови, циментови и други разтвори по 
уличните платна и тревните площи. 
                      4.Изхвърлянето на отпадъци край реките и водите. 
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                      5.Изхвърлянето на семки, люспи, черупки, угарки, 
опаковки от хранителни продукти и други по уличните платна и 
тротоарите. 
                      6.Миенето на МПС на уличните платна и тротоарите. 
                      7.Изливането на вода и изхвърлянето на битови отпадъци 
от прозорците и терасите на жилищата, както и изливането и 
изтичането на отпадни  и тоалетни води по улиците и тротоарите. 
                      8.Изхвърлянето в кофите и контейнерите за смет горещи, 
твърди и обемисти предмети, както и запалването на отпадъците в 
кофите и контейнерите за смет. 
 
 
 
                       Р А З Д Е Л    VІ 
 
                       ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ 
 
                       Чл.18/1/.Отглеждането на домашни животни и птици да 
става в пригодени селскостопански постройки така, че да се спазват 
хигиенните норми и изисквания на ветеринарно-медицинските 
служби. 
                      /2/.Частните стопани, които отглеждат животни, да 
устройват торищата си на разстояние не по-малко от   3    метра от 
границите на съседните имоти и не по-малко от   6   метра от 
тротоарите и жилищните сгради в съседните парцели или на 
разстояние, постигнато чрез споразумения между съседите. 
                       Чл.19.Собствениците на животни : 
                        1.Дават данни в общинската администрация за вида, 
пола и броя на отглежданите животни. 
                       2.Съдействуват на ветеринарно-медицинските органи при 
провеждане на имунопрофилактика, паспортизация. 
                       3.Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен 
лекар за промени в здравословното състояние на животните и 
осигуряват животните за преглед и диагностика. 
                      Чл.20.Собствениците на кучета са длъжни : 
                       1.Да разхождат кучето си с нашийник, а за едрите породи 
и агресивни кучета – и с намордник. 
                       2.Куче без нашийник, повод, не придружавано от 
стопанина си или овчарско куче без спъвачка, се считат за бездомни и 
с тях се постъпва според действащите закони. 
                      3.При съмнение за бяс веднага се сигнализират държавни - 
те ветеринарно-медицински органи и служители. 
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                      4.Паспортизацията, задължителната имунопрофилактика 
по Закона за ветеринарно – медицинската дейност  да се извършва от 
държавните ветеринарни органи  или  оторизирани от тях 
специалисти. 
                      Чл.21.Забранява се : 

1. Пашата на животни в общинските градини, зелени 
площи, детски площадки, училищни дворове, лозя и зеленчукови 
градини. 
                      2.Свободно пускане по улиците на животни и птици. 
                      3.Изхвърлянето на оборска тор по главните улици.           
              
 
 
                      Р А З Д Е Л    VІІ 
 
 
                     ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
                      
                     Чл.22.Общината създава, управлява и поддържа 
екологичната инфраструктура и изработва местна екологична 
политика. 
                      
                     Чл.23.За опазване на  околната среда : 
                     /1/.Защитава интересите на гражданите по отношение на 
околната среда. 
                     /2/.Разработва и изпълнява Програма за управление на 
дейностите по отпадъците, съгласувано с РИОСВ. 
                     /3/.Организира и провежда обществени обсъждания на 
докладите за опазване и възпроизводство на  околната среда /ОВОС/, 
на проекти и обекти в експлоатация. 
                     /4/.Спира изпълнението на проекти, обекти и дейности, за 
които решението на ОВОС е отрицателно и могат да причинят вреда 
на околната среда или здравето на хората. 
                     Чл.24.Общината извършва регистрация и води регистър 
на всички кладенци, които са изградени или ще се изграждат на нейна 
територия. 
                     Чл.25.Забранява се : 
                     1.Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на 
огън и изхвърлянето на неугасени предмети в парковете и градините, 
на уличните платна и тротоарите. 
                     2.Паленето на стърнища и друга растителност след 
прибиране на реколтата. 
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                     3.Чупенето на клони при бране на липов цвят. 
                     4.Повреждането, кастренето или изкореняването на 
дърветата, храстите и други без разрешение от общината. 
                     5.Късането и изкореняването на засадените цветя в 
общинските градини и паркове. 
                     6.Улова и убиването на пойни птици, гълъби и др., 
събирането на яйца и повреждането на гнездата им в парковете и 
градините на общината. 
                     7.Повреждането и замърсяването на чешми, кладенци и 
реки. 
                     8.Изхвърлянето на трупове на умрели животни в реки и 
други водоеми. 
                     9.Копаенето и изземването на инертни материали от 
общински терени, без разрешение на общината. 
                     
 
 
 
 
 
   
 
                     Р А З Д Е Л   VІІІ 
 
 
                     ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА ОТ 
                     СТАРИ, СВАЛЕНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛИ 
 
                     Чл. 26. Спрените от движение и излезлите от употреба 
МПС  могат да  се паркират в гаражи, дворната  част на  
индивидуални парцели, както и в обособени  за  тази цел обществени 
паркинги. 
                     Чл. 27.  /1 /  “Излязло от употреба” е  моторно превозно 
средство, което: 
                      А/ не може да бъде идентифицирано, защото няма 
регистрационен или друг идентификационен номер 
                   Б/ не е извършван периодичен преглед за проверка на 
техническата му изправност повече от две последователни години и е 
паркирано върху терени публична държавна или общинска 
собственост. 
                    В/ е с прекратена регистрация съгласно Наредба № І-45 от 
24.03.2000 г. на МВР, за регистрацията и отчета на МПС и 
ремаркетата, теглени от тях. 
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                   /2/  Излезлите от употреба моторни превозни средства се 
третират, като отпадък по смисъла на Закона за управление на 
отпадъците. 
                   Чл. 28. Забранява се изоставяне на излезли от употреба 
моторни превозни средства върху имоти - държавна и общинска 
собственост. Собствениците на изоставени излезли от употреба МПС 
носят отговорност  за замърсяване на околната среда, наред с 
отговорността, която може да им бъде потърсена по друг ред. 
                   Чл. 29. Изземването и преместването на излезли от употреба  
МПС се извършва по следния ред : 
                   /1/  Кмета на общината назначава комисия съгласувано с 
РДВР – сектор “КАТ” и РПУ – ... за установяване  на излезли от 
употреба моторни превозни средства и на техните собственици в 
състав: 
Служител на РДВР-сектор “КАТ-пътна полиция”; 
Районен инспектор от Районното полицейско управление; 
Общински служител от съответната служба 
                   /2/  На собствениците на излезли от употреба МПС се 
съставя и връчва задължително предписание за преместването им в 14 
дневен срок.  Срокът за преместването започва да тече от деня, 
следващ посочената в предписанието дата и изтича в 24 часа на 
четиринадесетия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, 
срокът изтича в 24 часа  на първия следващ присъствен ден. След 
изтичане на срока за доброволно изпълнение, предвиден в 
предписанието, се съставя административно-наказателна преписка по 
реда на ЗАНН. 
                   /3/ Заедно с връчването на предписанието, на видно място 
на излязлото от употреба МПС, се залепва стикер.                     
                   /4/ За извършените предписания по ал.2 се съставя 
констативен протокол за техническото състояние на излязло от 
употреба моторно превозно средство в 3 екземпляра, който се 
подписва от членовете на комисията. В протокола се вписва адреса на 
паркиране и състоянието на МПС по външен оглед, както и мястото, 
на което е поставен стикера. При поискване, екземпляр от протокола 
се представя на собственика  на излязлото от употреба моторно 
превозно средство или на упълномощено от него лице. 
                   /5/  Изискването за връчване на предписанието за 
преместване на превозното средство в 14-дневен срок се счита 
изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване започва да 
тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне  и 
изтича в 24 часа на четиринадесетия ден. Когато последният ден на 
срока е неприсъствен , срокът изтича в 24 часа на първия следващ 
присъствен ден 
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                   /6/  Когато собственикът на излязлото от употреба МПС не 
може да бъде установен, предварителното предписание се поставя на 
информационното табло в сградата на общината или на общодостъпно 
място и стикерът се залепва на излязлото от употреба МПС, като по 
този начин собственикът се смята на уведомен”. 
                   Чл. 30. /1/ При приемането на излезлите от употреба 
моторни превозни средства  в денонощно охраняемата площадка за 
временно съхранение, специализираната фирма, притежаваща 
разрешение по Закон за управление на отпадъците извършва 
отбелязване върху протокола за техническото състояние на 
автомобила и вписване  в “Отчетната книга” по реда на Наредба № 10 
/обн.ДВ бр.95/26.10.2004 г./.  Специализираната фирма води регистър  
на приетите автомобили, прошнурован  и заверен от КАТ 
                   /2/   Специализираната фирма е длъжна да уведоми 
незабавно сектор “КАТ-пътна полиция” при РДВР за постъпилите за 
временно съхранение излезли от употреба МПС, като представи 
описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране, 
заповед за принудителното му преместване. 
                   /3/ Излезлите от употреба МПС се пазят в денонощно 
охраняемия паркинг за временно съхранение. Те се предават за 
разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на преместването им. 
Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл.143, 
ал.6 от Закона за движението по пътищата 
                   /4/  В срока по предходната алинея , собствени кът има 
право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на 
автомобила се извършва след като собственикът заплати на 
специализираната фирма направените във връзка с принудителното 
преместване и съхранение на охраняемия паркинг разходи. 
                   Чл. 31. При изпълнение на предписанието за преместване на 
местата на собственика се издава удостоверение за приемането на 
моторното превозно средство съгласно изискванията за снемане от 
отчет по чл.143, ал.6 от Закона за движение по пътищата. 
 
 

 Р А З Д Е Л   ІХ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
                       Чл.32./изм.Решение № 358 от 28.06.2018 год./  Контролът 
по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 
длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община 
Чупрене  и на органите на МВР. 
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                       Чл.33. /1/. Нарушенията на Наредбата се установяват с 
актове, съставени от съответните длъжностни лица. 
                        /2/. Въз основа на съставените актове кмета на общината  
издава наказателни постановления. 
                       /3/. Установяването на нарушението,издаването на 
актове, обжалването и изпълнението на наказателните постановления 
се извършва по реда , предвиден в ЗАНН.                               
                       /4/. Нарушението е повторно, когато е извършено до една 
година от влизане в сила на наказателно постановление, с което 
нарушителят е наказан за нарушение от същият вид. 
                      Чл. 34. /1/. / изменена с Решение № 4 от 14.12.2008 год. / 
Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили административни 
нарушения, се прилага Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните.   
                      /2/. За нарушения, извършени при осъществяване 
дейността на фирми, учреждения и организации, отговарят 
работниците и служителите, които са ги извършили, както и 
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 
извършени. 
                       Чл. 35. /1/ . На нарушителите на настоящата Наредба се 
налага едно от посочените наказания, ако извършеното деяние не 
представлява по тежко нарушение, наказуемо по други закони.          

1. /изменено Решение № 62 от 09.06.2008 год./  
На юридически лица се налага имуществена санкция  от  200   лв.  
до 1000 лв.  

2.  /изменено Решение № 62 от 09.06.2008 год./  
На физически лица – глоби  от 100 лв. до 500 лв.                         
                      /2/. Временно лишаване от правото да се упражнява 
определена професия или дейност, за срок не по-малко от един месец и 
не повече от две години. 
                           /3/. За маловажни случаи административно наказващия 
орган налага санкции в размер до 50 лв. и писмено предупреждава 
нарушителя, че при повторно нарушение ще му се наложи по-тежка 
санкция . 
                     Чл.36.Независимо от административно-наказателната 
отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват 
направените разходи за отстраняването на вредните последици от 
извършеното от тях нарушение, както и разходите по установяването 
на нарушението. 
                    Чл.37.Наказателните постановления могат да се обжалват 
пред Районен съд гр.Белоградчик. 
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                       Р А З Д Е Л    Х 
 
 
                      ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 
                      §1.Тази Наредба се издава на основание чл.22 ал.1 от 
ЗМСМА и е приета с Решение № 14  от 26.01.2004 год., взето на 
заседание на Общински съвет с.Чупрене,област Видин. 
                      §2.Наредбата да се окачи на подходящи места в 
сградите на общината и кметствата, за да се запознае населението 
със съдържанието и. 
                      §3.Тази Наредба отменя Наредба № 1 да поддържане на 
обществения ред и опазване на околната среда, приета с  
Решение № 8/2000 год. на Общински съвет с.Чупрене. 
                      § 4. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с 
Решение № 185, взето с Протокол № 24 от 03.10.2006 год. на 
заседание на Общински съвет Чупрене . 
                       § 5. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с 
Решение № 241, взето с Протокол № 30 от 18.07.2007 год. на 
заседание на Общински съвет Чупрене. 
                       § 6. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с 
Решение № 4, взето с Протокол № 3 от 14.12.2007 год. на заседание 
на Общински съвет Чупрене. 
                       § 7. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с 
Решение № 62, взето с Протокол № 8 от 09.06.2008 год. на заседание 
на Общински съвет Чупрене. 
                       § 8. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с 
Решение № 83, взето с Протокол № 10 от 26.09.2008 год. на 
заседание на Общински съвет Чупрене. 
                      § 9. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с : 

    Решение № 110 от 23.01.2009 год. на Общински съвет Чупрене; 
                     § 10. Настоящата Наредба № 1 е актуализирана с  

    Решение № 358 от 28.06.2018 год. на Общински съвет Чупрене. 
 
 
 

 
  
                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 
 
                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                          Б. СТАНКОВ 


