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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 Предложението на Комисията е на Молдова да бъдат предоставени 100 млн. евро под 

формата на заеми (60 млн. евро) и на безвъзмездни средства (40 млн. евро). ЕС 

предоставя също така друга бюджетна помощ посредством бюджетната подкрепа, 

подновена през декември 2016 г. (45,3 млн. евро) вследствие на споразумение с МВФ.  

 

Последната макрофинансова помощ от ЕС за Молдова възлизаше на 90 млн. евро, 

предоставена под формата на безвъзмездна помощ през периода 2010—2012 г. 

Останалите бенефициенти на макрофинансова помощ понастоящем са Армения, 

Грузия, Йордания, Киргизката република, Ливан, Тунис и Украйна. 

 

Предвид трудната икономическа ситуация в Молдова и като се имат предвид 

предстоящите парламентарни избори в Молдова (през ноември 2018 г.), би могло да 

бъде в интерес на ЕС да подкрепя реформистката програма на сегашното правителство 

на Молдова чрез предоставяне на МФП в рамките на предложения график (2017—

2018 г.). Условията, с които е обвързана макрофинансовата помощ, също така 

предоставят полезно средство да се настоява за извършването на посочените реформи, 

особено в контекста на необходимостта от укрепване на принципа „повече за повече“, 

когато става въпрос за помощта на ЕС за съседните страни партньори в контекста на 

последните събития в Молдова. Нещо повече, в доклада на ЕК/ЕСВД от март 2017 г. 

относно изпълнението на асоциирането с Република Молдова се изтъква, че наскоро 

беше отбелязан известен напредък посредством приемането на редица реформи, имащи 

за цел, inter alia, възстановяването на  независимостта на съдебната система и борбата с 

корупцията. Въпреки това са необходими допълнителни усилия за реформа за 

подобряване на принципите на правовата държава и стопанската обстановка, която все 

още е засегната от ендемична корупция, както и от непоследователна политика;  

необходими са и строги мерки за прилагане с цел постигането на осезаеми резултати за 

гражданите на Молдова. 

 

Банковата измама, разкрита през 2014 г., в контекста на която молдовски лидери, сред 

които бившия министър-председателя Филат бяха обвинени в присвояването на 1 

милиард евро (17% от БВП за съответната година) от три банки (Спестовната 

каса,„Унибанк“ и банка „Социала“) означава, че част от средствата от ЕС (561 млн. 

евро за периода 2007—2013 г.) може да не са имали желания ефект. Евентуално би 

могло да се окаже, че сега ЕС трябва да предостави подкрепа на Молдова за 

компенсиране на загубите, причинени от посочената измама. Освен това измамата 

допринесе за значителното намаляване на доверието на молдовските граждани в ЕС. 

 

Следователно, измененията, предложени от комисията по външни работи, се 

съсредоточават върху: 

 

1. Поставянето на акцент върху някои ключови демократични принципа, които следва 

да бъдат укрепени (т.е.: независимостта на съдебната власт; свободни, независими и 

плуралистични медии) и засилване на разпоредбите за борба с корупцията и 

измамите(т.е.: ефективно изпълнение на съответните мерки), като последните бъдат 

обвързани с по-ясни условия: ясни показатели, докладване до ЕП, суспендиране на 

изплащанията при липса на напредък; 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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2. Гарантиране на достатъчно участие на ЕП, особено в подготовката на ключовия 

меморандум за разбирателство, в който ще бъдат уточнени подробностите относно 

условията, при които ще се отпуска МФП.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В началото на 2016 г. след 

назначаването на ново правителство и 

нов управител на централната банка, 

властите показаха подновена решимост 

да придвижат напред необходимите 

политически реформи и да се справят с 

предизвикателствата пред управлението 

на страната във финансовия сектор и 

пред управлението на публичните 

финанси. 

(3)  В началото на 2016 г. след 

назначаването на ново правителство и 

нов управител на централната банка, 

властите показаха подновена решимост 

да придвижат напред необходимите 

политически реформи и да се справят с 

предизвикателствата пред управлението 

на страната във финансовия сектор и 

пред управлението на публичните 

финанси и предприеха значителни 

стъпки в тази посока. 

 

Изменение   2 

Предложение за решение 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде насочена към 

подпомагане на възстановяването на 

устойчиво външно финансиране за 

Молдова, като по този начин се 

подпомага икономическото и 

социалното развитие на страната. 

(11) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде насочена към 

подпомагане на възстановяването на 

устойчиво външно финансиране за 

Молдова, като по този начин се 

подпомага икономическото и 

социалното развитие на страната, 

особено в области, свързани с 

икономическото управление и 

независимостта на съдебната власт. 
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Изменение  3 

 

Предложение за решение 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да подкрепя ангажимента 

на Молдова за общи ценности със 

Съюза, включително демокрация, 

правова държава, добро управление, 

зачитане на правата на човека, 

устойчиво развитие и намаляване на 

бедността, както и нейната 

ангажираност с принципите за отворена 

и справедлива търговия, основана на 

правила. 

(17) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да подкрепя ангажимента 

на Молдова за общи ценности със 

Съюза, включително демокрация, 

правова държава, добро управление – 

включително отчетна, прозрачна и 

деполитизирана публична 

администрация, независима съдебна 

власт, безпристрастни и ефективни 

правоприлагащи органи – зачитане на 

правата на човека и основните свободи, 

както  свободни, независими и 

плуралистични медии, социална 

пазарна икономика, устойчиво 

развитие и намаляване на бедността, 

както и нейната ангажираност с 

принципите за отворена и справедлива 

търговия, основана на правила. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Зачитането от страна на 

Молдова на ефективни демократични 

механизми, включително 

многопартийна парламентарна система 

и правова държава, и осигуряването на 

гаранции за зачитането на правата на 

човека са предпоставка за 

предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. Освен това 

(18) Пълното зачитане от страна на 

Молдова на ефективни демократични 

механизми – включително 

многопартийна парламентарна система 

и строго разделение на властите – и 

правова държава, в т.ч. 

независимостта на съдебната власт, 

и осигуряването на гаранции за 

зачитането на правата на човека, 
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конкретните цели на макрофинансовата 

помощ от Съюза следва да подобрят 

ефикасността, прозрачността и 

отчетността на системите за управление 

на публичните финанси, управлението и 

надзора върху финансовия сектор в 

Молдова и да насърчат структурните 

реформи, насочени към подпомагането 

на устойчив и приобщаващ растеж, 

създаването на работни места и 

фискална консолидация. Комисията и 

Европейската служба за външна дейност 

следва редовно да наблюдават 

спазването на предварителните условия 

и напредъка в постигането на тези цели. 

 

подкрепата за свободни, независими и 

плуралистични медии, и осигуряване 

на ефективна борба срещу 

корупцията, влиянието на 

олигарсите и изпирането на пари, 

както и щателно, ориентирано към 

резултати разследване на „банковата 

измама“ са предпоставка за 

предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. Освен това 

конкретните цели на макрофинансовата 

помощ от Съюза следва да подобрят 

ефикасността, прозрачността и 

отчетността на системите за управление 

на публичните финанси, управлението и 

надзора върху финансовия и банковия 

сектор в Молдова и да насърчат 

ефективни структурни реформи, 

насочени към подпомагането на 

устойчив и приобщаващ растеж, 

създаването на работни места и 

фискална консолидация. Комисията и 

Европейската служба за външна дейност 

следва редовно да наблюдават както 

спазването на предварителните условия, 

така и постигането на тези цели.  

 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a)  Преди отпускането на каквото 

и да било финансиране, Комисията и 

Европейската служба за външна 

дейност следва да докладват на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно равнището на изпълнение на 

предпоставките и постигането на 

осезаем напредък в постигането на 

тези цели, измерен с ясно определени 

показатели, по строг и измерим 

начин. Условията за отпускане следва 
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да бъдат изцяло изпълнени, за да се 

засили разпределението на средства, 

основано на стимули. В случай че не 

бъде постигнат достатъчен напредък 

в постигането на целите, определени 

в заключенията на Съвета от 15 

февруари 2016 г. относно Молдова, в 

програмата за асоцииране ЕС–

Молдова и Меморандума за 

разбирателство, отпускането на 

финансиране следва да бъде спряно 

незабавно. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 

защита на финансовите интереси на 

Съюза, свързани с макрофинансовата 

помощ от Съюза, Молдова следва да 

предприеме подходящи мерки относно 

предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всякакви други 

нередности във връзка с помощта. 

Освен това следва да се предвиди 

извършването на проверки от страна на 

Комисията и одити на Сметната палата. 

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 

защита на финансовите интереси на 

Съюза, свързани с макрофинансовата 

помощ от Съюза, Молдова следва да 

изпълни изцяло подходящи мерки 

относно предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всякакви други 

нередности във връзка с помощта. 

Освен това следва да се предвиди 

извършването на проверки от страна на 

Комисията и одити на Сметната палата. 

Молдова следва редовно да информира 

Комисията относно усвояването на 

макрофинансовата помощ от Съюза 

въз основа на пълно оповестяване и 

строго придържане към финансовите 

правила на Съюза, както и относно 

реформите, свързани с 

макрофинансовата помощ от Съюза.. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Макрофинансовата помощ от 

страна на Съюза следва да бъде 

управлявана от Комисията. За да се 

гарантира, че Европейският парламент и 

Съветът могат да следят за 

изпълнението на настоящото решение, 

Комисията следва редовно да ги 

информира за развитията, свързани с 

помощта, и да им предоставя 

съответните документи. 

(22) Макрофинансовата помощ от 

страна на Съюза следва да бъде 

управлявана от Комисията. За да се 

гарантира, че Европейският парламент и 

Съветът могат да следят за 

изпълнението на настоящото решение, 

Комисията следва редовно да ги 

информира за развитията, свързани с 

помощта, и да им предоставя 

съответните документи, включително 

проекта на Меморандум за 

разбирателство. 

 

Изменение   8 

Предложение за решение 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия в областта 

на икономическата политика, които 

ще бъдат определени в Меморандума за 

разбирателство. За да се гарантират 

еднакви условия на изпълнение, както и 

за целите на по-голяма ефикасност, на 

Комисията следва да бъде предоставено 

правомощието да договори тези условия 

с органите на Молдова под надзора на 

комитета на представителите на 

държавите членки в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно 

този регламент процедурата по 

консултиране следва по принцип да се 

прилага за всички случаи с изключение 

на предвидените в регламента. Като се 

има предвид потенциално значителното 

въздействие на помощ, чийто размер 

надхвърля 90 милиона евро, е 

целесъобразно за операциите над този 

праг да се използва процедурата по 

разглеждане. Предвид размера на 

макрофинансовата помощ от Съюза за 

(24) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия с 

политически и икономически 

характер в съответствие с членове 

1—4 от Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Молдова, 

които ще бъдат определени в 

Меморандума за разбирателство. Тези 

условия следва да се придружават от 

ясно определен график за тяхното 

изпълнение. За да се гарантират 

еднакви условия на изпълнение, както и 

за целите на по-голяма ефикасност, на 

Комисията следва да бъде предоставено 

правомощието да договори тези условия 

на изпълнение с органите на Молдова 

под надзора на комитета на 

представителите на държавите членки в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 

182/2011. Съгласно този регламент 

процедурата по консултиране следва по 

принцип да се прилага за всички случаи 

с изключение на предвидените в 

регламента. Като се има предвид 
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Молдова процедурата по разглеждане 

следва да се прилага за приемането на 

Меморандума за разбирателство и за 

намаляване, спиране или отмяна на 

помощта, 

потенциално значителното въздействие 

на помощ, чийто размер надхвърля 90 

милиона евро, е целесъобразно за 

операциите над този праг да се използва 

процедурата по разглеждане. Предвид 

размера на макрофинансовата помощ от 

Съюза за Молдова процедурата по 

разглеждане следва да се прилага за 

приемането на Меморандума за 

разбирателство и за намаляване, 

спиране или отмяна на помощта, 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията осведомява редовно 

Европейския парламент и Съвета за 

развитията във връзка с 

макрофинансовата помощ от Съюза, 

включително за изплащането на 

помощта, и им предоставя своевременно 

съответните документи. 

Комисията осведомява редовно 

Европейския парламент и Съвета за 

развитията във връзка с 

макрофинансовата помощ от Съюза, 

включително за изплащането на 

помощта, и им предоставя своевременно 

съответните документи, включително 

проекта на Меморандум за 

разбирателство. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Зачитането от страна на Молдова 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система и правова 

държава, и осигуряването на гаранции 

за зачитането на правата на човека са 

предпоставка за предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 

1. Зачитането от страна на Молдова 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система и строго 

разделение на властите, правова 

държава, и осигуряването на гаранции 

за зачитането на правата на човека са 

предпоставка за предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 

Предварителните условия 
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предвиждат поемането на 

категоричен ангажимент и 

приемането на конкретни мерки за 

засилване на доброто управление, 

деполитизацията на назначенията в 

публичната администрация, борбата 

срещу корупцията, укрепване на 

независимостта на съдебната власт, 

осигуряване на ориентирано към 

резултати разследване на „банковата 

измама“ и на среда, която дава 

възможност за плурализъм и свобода 

на медиите и насърчава свободната и 

справедлива политическа 

конкуренция.  

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. През целия цикъл на 

макрофинансовата помощ от Съюза 

Комисията и Европейската служба за 

външна дейност следят за изпълнението 

на това задължително условие. 

2. През целия цикъл на 

макрофинансовата помощ от Съюза 

Комисията и Европейската служба за 

външна дейност следят за изпълнението 

на задължителното условие, 

предвидено в параграф 1 от 

настоящия член. Преди отпускането 

на каквото и да било финансиране, те 

докладват на Европейския парламент 

и на Съвета относно равнището на 

изпълнение на посоченото 

задължително условие, измерено с 

ясно определени показатели. Ако не 

бъде постигнат достатъчен напредък 

в постигането на целите, определени 

в заключенията на Съвета от 15 

февруари 2016 г. относно Молдова, в 

програмата за асоцииране ЕС–

Молдова и Меморандума за 

разбирателство, отпускането на 

финансиране се спира незабавно. 
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Изменение   12 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 7, 

параграф 2, Комисията договаря с 

властите на Молдова ясно определени 

условия на икономическата политика и 

финансови условия, като се обръща 

особено внимание върху структурните 

реформи и стабилните публични 

финанси, от които да зависи 

макрофинансовата помощ от Съюза и 

които да бъдат установени в 

меморандум за разбирателство (наричан 

по-долу „Меморандумът за 

разбирателство“), съдържащ график за 

изпълнение на тези условия. Условията 

на икономическата политика и 

финансовите условия, определени в 

Меморандума за разбирателство, 

съответстват на споразуменията или 

договореностите, посочени в член 1, 

параграф 3, включително на програмите 

за макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Молдова с подкрепата на МВФ. 

1. В съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 7, 

параграф 2, Комисията договаря с 

властите на Молдова ясно определени 

условия на икономическата политика, 

финансови условия, като се обръща 

особено внимание върху структурните 

реформи и стабилните публични 

финанси, от които да зависи 

макрофинансовата помощ от Съюза, 

както и условия, свързани с 

демокрацията и правовата държава, 

като мерки за борба с корупцията и 

засилване на независимостта на 

съдебната власт, които да бъдат 

установени в меморандум за 

разбирателство (наричан по-долу 

„Меморандумът за разбирателство“), 

съдържащ график и ясни целеви 

показатели за изпълнение на тези 

условия. Условията на икономическата 

политика и финансовите условия, 

определени в Меморандума за 

разбирателство, съответстват на 

споразуменията или договореностите, 

посочени в член 1, параграф 3, 

включително на програмите за 

макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Молдова с подкрепата на МВФ. 

 

Изменение   13 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С посочените в параграф 1 

условия се цели по-специално 

повишаване на ефикасността, 

2. С посочените в параграф 1 

условия се цели по-специално 

повишаване на ефикасността, 
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прозрачността и отчетността на 

системите за управление на публичните 

финанси в Молдова, включително по 

отношение на използването на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 

Напредъкът по отношение на взаимното 

отваряне на пазара, развиването на 

справедлива търговия, основана на 

правила, и другите приоритети в 

рамките на външната политика на 

Съюза също се вземат надлежно 

предвид при определянето на мерките 

на политиката. Комисията редовно 

следи постигнатия при осъществяването 

на тези цели напредък. 

прозрачността и отчетността на 

системите за управление на публичните 

финанси в Молдова, включително по 

отношение на използването на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 

Напредъкът по отношение на взаимното 

отваряне на пазара, развиването на 

справедлива търговия, основана на 

правила, и другите приоритети в 

рамките на външната политика на 

Съюза също се вземат надлежно 

предвид при определянето на мерките 

на политиката, включително 

зачитането на правата на човека и 

демократичните принципи, като 

свободата на медиите, 

деполитизацията на всички 

държавни институции и 

стимулирането на свободна и 

справедлива среда, която позволява 

политическа конкуренция. Комисията 

редовно следи постигнатия при 

осъществяването на тези цели напредък. 

 

Изменение   14 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията редовно проверява 

дали продължават да са изпълнени 

условията в член 4, параграф 3, 

включително дали икономическите 

политики на Молдова са в съответствие 

с целите на макрофинансовата помощ от 

Съюза. В този процес Комисията си 

сътрудничи тясно с МВФ и Световната 

банка, а когато е необходимо, и с 

Европейския парламент и Съвета. 

4. Комисията редовно проверява 

дали продължават да са изпълнени 

условията в член 4, параграф 3, 

включително дали икономическите 

политики на Молдова са в съответствие 

с целите на макрофинансовата помощ от 

Съюза. В този процес Комисията си 

сътрудничи тясно с МВФ и Световната 

банка, както и с Европейския 

парламент и Съвета. 

 

Изменение   15 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) задоволителното изпълнение на 

икономическата политика и на 

финансовите условия, договорени в 

Меморандума за разбирателство. 

в) задоволителното изпълнение на 

икономическата политика и на 

политическите и финансовите 

условия, договорени в Меморандума за 

разбирателство, в съответствие 

оценка, извършена въз основа на 

измерими критерии. 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) осигуряват защитата на 

финансовите интереси на Съюза, по-

конкретно като се предвиждат 

конкретни мерки във връзка с 

предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всички други 

нередности, засягащи 

макрофинансовата помощ от Съюза, в 

съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 2988/95 на Съвета11, Регламент (ЕС, 

Евратом) № 2185/96 на Съвета12 и 

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета13; 

б) осигуряват защитата на 

финансовите интереси на Съюза, по-

конкретно като се изпълнят напълно 

конкретни мерки във връзка с 

предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всички други 

нередности, засягащи 

макрофинансовата помощ от Съюза, в 

съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 2988/95 на Съвета11, Регламент (ЕС, 

Евратом) № 2185/96 на Съвета12 и 

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета13; 

__________________ __________________ 

11 (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 

18 декември 1995 г. относно защитата 

на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ L 312, 

23.12.1995 г., стр. 1). 

11 (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 

18 декември 1995 г. относно защитата 

на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ L 312, 

23.12.1995 г., стр. 1). 

12 (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 

11 ноември 1996 г. относно контрола и 

проверките на място, извършвани от 

Комисията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности 

срещу измами и други нередности (ОВ 

L 292, 15.11.1996 г., стр. 2). 

12 (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 

11 ноември 1996 г. относно контрола и 

проверките на място, извършвани от 

Комисията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности 

срещу измами и други нередности (ОВ 

L 292, 15.11.1996 г., стр. 2). 

13 (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 септември 2013 година относно 

13 (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 септември 2013 година относно 
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разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 

Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 

разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 

Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 
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