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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем: Корупцията е една от най-сериозните заплахи за правовата държава,
демокрацията и правата на човека. Корупцията подкопава доброто управление и социалната
справедливост, накърнява свободната конкуренция, пречи на икономическото развитие и
застрашава стабилността на демократичните институции и моралните устои на обществото.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

За да се отговори на очакванията на българското общество за постигане на осезаеми
резултати в борбата с корупцията, с Решение № 230 на Министерския съвет от 9 април 2015 г. е
приета Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република
България 2015 — 2020 г. Акцент в стратегията е реформата на институционалната рамка в областта
на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и подобра координация между съществуващите органи и звена. Към механизма за координация на
политическо ниво в стратегията е предвидено определянето на национален координатор по
антикорупционни политики и създаването на Национален съвет по антикорупционни политики
(Приоритет 1 „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“, мярка 1 и
мярка 2.). С Решение № 230 на Министерския съвет от 2015 г. за национален координатор по
антикорупционни политики е определен заместник министър-председателят по координация на
европейските политики и институционалните въпроси.
В изпълнение на мярка 2 с Постановление № 136 на Министерския съвет от 25 май 2015 г.
(изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 5.06.2015 г., изм., бр. 50 от 3.07.2015 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., в сила от
28.02.2017 г., изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., бр. 80 от 28.09.2018 г., изм.,
бр. 87 от 19.10.2021 г.) е създаден Националният съвет по антикорупционни политики към
Министерския съвет (НСАП). НСАП е уреден като междуведомствен орган със съвещателни,
координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на
политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Съставът му включва

представители на институциите, имащи пряко отношение към превенцията и противодействието
на корупцията, което от една страна, гарантира необходимото участие на политическо равнище, а
от друга, създава условия за оперативност на работата на съвета. За председатели на НСАП са
определяни последователно заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и
министър на отбраната (27.01 - 4.05.2017 г.), заместник министър-председателят по правосъдната
реформа и министър на външните работи (4.05.2017 — 12.05.2021 г.) и заместник министърпредседателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи (12.05. —
13.12.2021 г.), като по този начин е подчертана значимостта и ролята на НСАП при разработването
и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.
Когато се обсъждат въпроси от компетентността на други институции, те са поканени на
заседанията на НСАП. Организацията и обезпечаването на провеждането на заседанията е
възложено на секретар на съвета, като в тази си дейност той се подпомага административно и
технически от Главния инспекторат към Министерския съвет. В изпълнение на чл. 8, ал. 1 от ПМС
№ 136 от 2015 г. е създаден и функционира Граждански съвет, чрез който се гарантира по-голяма
прозрачност и граждански контрол върху изпълнението на антикорупционните политики.
Понастоящем, съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС № 136 от 2015 г. за председател на НСАП е
определен от министър-председателя заместник министър-председател.
С разпореждане на министър-председателя от 24.09.2021 г., във връзка с доклад на
ръководителя на Главния инспекторат № 03.16-7 от 23.09.2021 г., за председател на НСАП е
определен заместник министър-председателя по обществен реди и сигурност и министър на
вътрешните работи.
Следва да се отбележи, че изпълнението на мерките от Национална стратегия за превенция
и противодействие на корупцията в Република България 2021 — 2027 г., както и дейността на
НСАП са обект на оценка от Европейската комисия в рамките на Механизма за върховенството на
закона.
Изводът от анализа на изпълнението стратегията и по-конкретно на Приоритет 1
„Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“, мярка 2 „Създаване на
Национален съвет по антикорупционни политики“ е, че подобен съвет е необходим при
разработването и изпълнението на политиките в областта и през следващия стратегически период.
НСАП следва да продължи да функционира като междуведомствен орган, а съвещателните,
координационните и контролните му функции следва да се надградят в съответствие с целите,
заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 г.
Целите са насочени към постигането на реални резултати в борбата с корупцията и повишаване на
доверието на гражданите в институциите, тъй като проявите на корупцията разклащат усещането
за държавност и доверието в държавните органи и органите на местно самоуправление; пораждат
чувство за социална несправедливост и неравенство и мотивират към незачитане на установения
правов ред, поради усещането, че е компрометиран и предназначен да облагодетелства едни лица
за сметка на други. Следва са се отбележи, че и една от основните цели в Споразумението за
съвместно управление на Република България в периода 2021 — 2025 г. е Република България да
бъде държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията.
Ефективната превенция и противодействие на корупцията изисква укрепване на капацитета
на институциите и подобряване на междуинституционалното взаимодействие. Проактивните и
ефективни институции, показващи воля за справяне с корупцията, мотивират гражданите да
съдействат за нейното ограничаване и повишават тяхното доверие и уважение към правния ред и
органите, които са призвани да го гарантират. Институциите, които демонстрират невъзможност
да се справят с проблема, демотивират гражданите да съдействат и да имат законосъобразно
поведение, разрушават доверието в държавните органи и създават усещане за несправедливост и
ненаказуемост. Преодоляването на дефицитите в институционалната рамка чрез укрепване на
антикорупционните органи и звена и превръщането им в силни ефективни органи, ръководени от
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принципите на прозрачност и отчетност, е единственият начин да бъде постигнат съществен
напредък и качествено различни резултати в противодействието на корупцията.
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Предвид значимостта на проблемите, свързани с корупцията и стремежа за постигане на
реални резултати за преодоляването им, както и за да се гарантира политическият ангажимент към
тях, за председател на Националния съвет по антикорупционни политики следва да се определи
министър-председателят на Република България. По този начин ще се осигури необходимата
политическа координация при разработването и изпълнението на антикорупционните политики,
което е важно условия за тяхната ефективност и последователност.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Съгласно действащата уредба председателят на НСАП е заместник министър-председател,
определен от министър – председателя. За да се подчертае значимостта на антикорупционните
политики и решимостта за постигане на реални резултати при прилагането им, за председател на
НСАП следва на нормативно ниво да се определи министър-председателят на Република
България.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

По отношение на конкретната нормативна промяна няма задължителни действия,
произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

Не е извършвана последваща оценка на въздействието на нормативния акт за създаване на
НСАП. Като източник на информация за настоящата оценка е използван Анализът на
изпълнението на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в
Република България 2015 — 2020 г., както и Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията 2021 – 2027 г. и пътната карта към нея.
2. Цели:
Конкретна цел на предложената промяна:
Повишаване на ефективността и последователността при разработването и изпълнението на
антикорупционните политики.
Целта е дефинирана в контекста на една от основните цели в Споразумението за съвместно
управление на Република България в периода 2021 — 2025 г. Република България да бъде
държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията, както и в контекста на целите,
заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027г.,
за подобряване на политиките по превенция на корупцията и изграждането на една по-сигурна,
икономически стабилна и ориентирана към бъдещето среда в Република България. Конкретната
цел се предвижда да бъде постигната чрез осигуряване на политическата координация на найвисоко ниво при разработването и изпълнението на антикорупционните политики.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
При определянето на заинтересованите страни, върху които предложенията ще окажат пряко
и/или косвено въздействие, водеща е идеята, че оценяваното предложение за нормативна намеса
се разглежда в контекста на заложените стратегически цели за подобряване на политиките по
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превенция и противодействие на корупцията и е неразделна част от колективното целенасочено
усилие на органите и администрацията, на съдебна власт, на бизнес и на гражданско общество за
постигане на ефективни резултати в борбата с корупцията. Във връзка с това и за целите на
настоящата частична предварителна оценка на въздействието е идентифицирана група на органи
и институции, с оглед на тяхната функция и ангажименти при разработването и изпълнението на
антикорупционни политики (включително с ангажименти във връзка с изпълнението на
Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 г.) и обща
група на гражданите и бизнеса.
1. Група на органите и институциите, ангажирани в процесите по разработването и
прилагането на антикорупционни политики (включително и не само са включени и
структури с ангажименти във връзка с изпълнението на Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 г.): Министър – председател на
Република България, членовете на Министерския съвет, членовете на НСАП (по чл. 4, ал.5
от ПМС № 136 от 2015 г.), АМС, Главен инспекторат, както и: КПКОНПИ, ДАНС, АОП,
АППК, КФН, НОИ, ВКС, ВАС, ПРБ, ВСС, ИВСС, Инспекторатите по чл. 46 от ЗА,
Национално сдружение на общините, Областни администрации, Общински и районни
администрации, ИПА, НИП, Висш адвокатски съвет и др. (тази група е представена общо
и без посочване на конкретен брой и/или обособяване на подгрупи, предвид спецификата и
динамиката на разглежданите обществени отношения).
2. Група на гражданите и бизнеса: (включително и не само): Гражданския съвет към НСАП,
други граждани и организации на граждани с дейност и интереси в областта, правозащитни
организации, работодателски организации, професионални организации, академична
общност, представители на бизнеса и др. (тази група е представена общо и без посочване
на конкретен брой и/или обособяване на подгрупи, предвид спецификата и динамиката на
разглежданите обществени отношения).
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4.

Варианти на действие. Анализ на въздействията:

С оглед на спецификата на проблемите с корупцията и избрания подход за целите на
настоящата частична предварителна оценка на въздействието оценяваната нормативна намеса да
се разглежда като част от систематичните усилия на всички засегнати и заинтересовани страни за
постигане на положителни резултати в борбата с корупцията, двата възможни варианта за
действие, които ще бъдат разгледани и оценени, са Вариант 1 „Без действие“ и Вариант 2
„Предприемане на нормативна намеса“. Целта и на двата варианта е да се постигне повишаване на
ефективността и последователността при разработването и изпълнението на антикорупционните
политики, дефинирана в контекста на една от основните цели в Споразумението за съвместно
управление на Република България в периода 2021 — 2025 г. Република България да бъде
държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията, както и в контекста на целите,
заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027г.,
за подобряване на политиките по превенция на корупцията и изграждането на една по-сигурна,
икономически стабилна и ориентирана към бъдещето среда в Република България.
При анализа на вариантите са използвани насоките от Ръководството за извършване на
предварителна оценка на въздействието. За идентифициране на икономическите, социалните и
екологични въздействия е приложен наборът от въпроси от ръководството, които да покажат кои
аспекти на потенциалните въздействия биха се проявили при прилагане на всеки от вариантите за
заинтересованите страни.
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4.1. По проблем: Корупцията е една от най-сериозните заплахи за правовата държава,
демокрацията и правата на човека. Корупцията подкопава доброто управление и социалната
справедливост, накърнява свободната конкуренция, пречи на икономическото развитие и
застрашава стабилността на демократичните институции и моралните устои на обществото.

Вариант 1 „Без действие“:
Описание: Този вариант означава да не се предприемат никакви действия от страна на
държавата, включително да се запази действащата уредба и да се даде възможност за
саморегулиране на процесите.
Предвид изложеното в раздел 1 от оценката, изводът, който се налага, е, че запазването на
актуалното положение и уредба по отношение НСАП не би допринесло по никакъв начин за
постигане нито на конкретната цел за повишаване на ефективността и последователността при
разработването и изпълнението на антикорупционните политики, нито за постигане на заложените
стратегически цели, за чието изпълнение преки ангажименти има НСАП. При избора на този
вариант на действие не се очакват достатъчно положителни икономически, социални и екологични
въздействия за нито една от общите групи заинтересовани и засегнати страни. Вариантът не се
очаква да има специфични положителни въздействия върху административната тежест и МСП. За
МСП, както и за добрия бизнес климат като цяло, е необходимо да е налице достатъчно доверие в
институциите и гарантирана законосъобразност на процесите, което би се постигнало и чрез
осигуряването на максимална ефективност на политиките по превенция и противодействие на
корупцията, като предпоставка за повишаване на доверието между всички заинтересовани страни.
При избора на този вариант по-скоро е възможно задълбочаване на негативните въздействия и
ефекти от корупцията, като има и известен риск от недостатъчна ефективност при разработването
и изпълнението не само на антикорупционните политики, но и на заложени вече стратегически
управленски цели. Това от своя страна не би допринесло за една по-сигурна, икономически
стабилна и ориентирана към бъдещето среда в Република България.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Предприемане на нормативна намеса“:
Описание: Този вариант е избран като възможен и напълно приложим за конкретния случай,
въз основа на изложеното в раздел 1 от оценката относно същността на проблемите с корупцията
и възприетия подход, настоящата оценка на възможностите за предприемане на нормативна
намеса да се разглеждат не изолирано, а като част от усилията за постигане на реални резултати в
борбата с корупцията. Този вариант е приложим и с оглед на приоритетите в Националната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 г. и по-конкретно се очаква
да създаде допълнителни предпоставки за изпълнение на мерките, свързани с дейността на НСАП
и ролята му за подобряване на антикорупционните политики. Същността на този вариант е в
предприемане на минимална нормативна намеса, чрез която да се осигури и подчертае
допълнително значимостта на антикорупционните политики и решимостта за постигане на реални
резултати при прилагането им, като за председател на НСАП се определи министър-председателят
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на Република България, при отсъствие – функциите да се изпълняват от определен от председателя
член на политическия му кабинет, както и да се актуализира относимата уредба. За целта е
необходимо да се направят съответните изменения в чл. 4, ал. 2, ал. 7 и ал. 9, както и в чл. 6, ал.1,
чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 11 на ПМС № 136 от 2015 г.
При избора на този вариант на действие, за разлика от Вариант 1 „Без действие“, се очакват
широк кръг от положителни икономически, социални и екологични въздействия за
заинтересованите и засегнатите страни. В резултат от ефективното разработване и изпълнение на
антикорупционните политики се очаква достигането на високи стандарти при управлението на
държавата и функциониране на институциите, повишаване на общественото доверие, което ще
даде тласък и възможности за развитие във всички сфери на обществения живот, ще създаде
правна сигурност и стабилност, както и необходимите условия за правене на бизнес. Вариантът не
се очаква да има специфични положителни въздействия върху МСП. За МСП положителните
въздействия ще са налице при достигане на съответното ниво на ефективност на
антикорупционните политики, което, както беше посочено, ще допринесе за една по-сигурна,
икономически стабилна и ориентирана към бъдещето среда в Република България. Вариантът не
изисква промени в други нормативни актове. Предвид спецификата на нормативната намеса,
вариантът няма пряко въздействие върху административната тежест, не се създават и не се
променят съществуващи режими и услуги, не се въвеждат и не се променят такси и не се засяга
дейността на регистри. Вариантът не изисква допълнителни средства и е налице ресурсната и
кадрова обезпеченост за реализирането му в рамките на утвърдения бюджет. Не са необходими и
допълнителни организационни мерки и/или ангажиране на нови структури в дейността на НСАП.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:

Ефективност

Цел: Повишаване на ефективността и
последователността при разработването
и изпълнението на антикорупционните
политики.

Ефикасност

Вариант 1
„Без действие“

Цел: Повишаване на ефективността и
последователността при разработването и
изпълнението
на
антикорупционните
политики.

Вариант 2

3

1

3

1
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Съгласуваност

Цел: Повишаване на ефективността
и
последователността
при
разработването и изпълнението на
антикорупционните политики.
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Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска
При сравняването на вариантите и избора на препоръчителния вариант са приложени
насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието. Критериите
за сравняване на вариантите са:
Ефективност – степента, до която вариантите постигат целите на предложението
Ефикасност – степента, до която целите могат да бъдат постигнати с минимална намеса и
при минимални разходи
Съгласуваност – степента, до която вариантите съответстват на стратегическите документи
При сравняване на вариантите на действие по посочените критерии се установява, че
вариантът, който в по-голяма степен изпълнява критериите за ефективност, ефикасност и
съгласуваност е Вариант 2 „Предприемане на нормативна намеса“.
6. Избор на препоръчителен вариант:
Въз основа на направения анализ на вариантите за действие препоръчителният вариант за
действие по описания в раздел 1 от настоящата оценка проблем е Вариант 2 „Предприемане на
нормативна намеса“.
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Предвид спецификата на нормативната намеса при избора на препоръчителния вариант не
се засяга административната тежест.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

Предвид спецификата на нормативната намеса при избора на препоръчителния вариант не
се създават нови и не се засягат съществуващи режими и услуги.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
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1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

Предвид спецификата на нормативната намеса при избора на препоръчителния вариант не
се създават нови регистри.
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Предвид спецификата на нормативната намеса при избора на препоръчителния вариант няма
да бъде засегната пряко дейността на МСП. За МСП се очакват положителни ефекти от промяната,
каквито са очакваните положителни ефекти за всички заинтересовани страни.
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително
по отделните проблеми):
Не са идентифицирани рискове от прилагането на препоръчителния вариант.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
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1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: Няма
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
1. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България
2015–2020 г.
2. План за изпълнение на мерките по Национална стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България 2015–2020 г.
3. Анализ на изпълнението на Национална стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България (2015–2020 г.)
4. Постановление № 136 на Министерския съвет от 25 май 2015 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 41 от
5.06.2015 г., изм., бр. 50 от 3.07.2015 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. и доп.,
бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., бр. 80 от 28.09.2018 г., изм., бр. 87 от 19.10.2021 г.)
5. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.) и Пътна
карта.
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност:
Николина Стоянова, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“
Подпис:
14.3.2022 г.

X
Signed by: Nikolina Stoyanova Stoyanova
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