
 
 

З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

07. 10. 2010 г.          № ОХ - 623        София 
 

Съдържание: 
 

Обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности 
за военнослужещи в щабове и органи на международни 
организации 

 
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и чл.1 във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба            
№ Н-23/12.08.2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните 
представителства на Република България, в щабове или органи на 
международни организации и на други международни инициативи (обн. ДВ, бр. 
67 от 27.08.2010 г.), 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Обявявам конкурс за заемане на вакантни длъжности за 
военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи 
на международни организации, съгласно приложението. 

2. Кандидатите за заемане на длъжностите следва да отговарят на 
изискванията на Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.) 
и изискванията за заемане на длъжностите, съгласно приложението. 

3. До 20.10.2010 г. кандидатите, които отговарят на посочените 
изисквания, подават рапорт по команден ред до дирекция „Управление на 
човешките ресурси” на Министерство на отбраната, като в рапорта посочват 
служебен телефон, мобилен телефон и електронна поща за контакт. 

4. До 22.10.2010 г. командирите (началниците) на военните 
формирования да осигурят преминаването по команден ред и получаването в 
Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили и 
щаба по осигуряването и поддръжката само на рапорти, които са 
окомплектовани съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н-
23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), независимо от резолюцията 
върху тях. 
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5. До 26.10.2010 г. Съвместното оперативно командване, щабовете на 
видовете въоръжени сили и щаба по осигуряването и поддръжката да осигурят 
преминаването по команден ред и на 27.10.2010 г. да предоставят рапортите на 
кандидатите за участие в конкурса на дирекция „Управление на човешките 
ресурси” - МО. Рапортите на кандидатите от Министерството на отбраната и 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл.78 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, след 
преминаване по команден ред, се изпращат до дирекция „Управление на 
човешките ресурси” до 27.10.2010 г. 

6. До 03.11.2010 г. Комисия, съгласно Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.), назначена с моя заповед № Р-323/17.09.2010 г., да 
разгледа подадените рапорти, да провери приложените към тях документи и да 
ми предостави за утвърждаване протокол за допускане до конкурс на 
кандидатите, отговарящи на условията на т.2 от настоящата заповед. 

7. До 09.11.2010 г. дирекция „Управление на човешките ресурси” да 
уведоми допуснатите до участие в конкурса кандидати чрез преките им 
командири (началници) или ръководители на структури, както и 
непосредствено по телефон или имейл, посочени в т.3 от настоящата заповед. 

8. На 11.11.2010 г. началникът на Центъра по психично здраве и 
превенция на Военномедицинска академия да организира провеждането на 
оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на допуснатите до 
участие в конкурса кандидати. Резултатите от оценката на кандидатите да се 
представят на Комисията до 15.11.2010 г. 

9. До 19.11.2010 г. Комисията да разгледа на заседание кандидатурите на 
допуснатите кандидати по документи, да проведе събеседване с тях и да ги 
класира в съответствие с чл.11, т.2.2 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. ДВ, 
бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

10. До 24.11.2010 г. председателят на Комисията да организира 
изготвянето на протокол с резултатите от конкурса и да ми го представи за 
утвърждаване. 

11. След утвърждаване на протокола, директорът на дирекция 
"Управление на човешките ресурси", да уведоми кандидатите чрез преките им 
командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от 
класирането и да организира процедурата за дългосрочно командироване на 
определените кандидати съгласно чл.13 от Наредба № Н-23/12.08.2010 г. (обн. 
ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.). 

12. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи 
министерски заповеди, да се публикува във вестник „Българска армия”, в АИС 
на ръководния състав на Българската армия и в Интернет страницата на 
Министерството на отбраната (www.mod.bg). 

 

http://www.mod.bg/
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 Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Приложение: Списък на вакантните длъжности за заемане от военнослужещи 
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия в щабове и органи на 
международни организации 
 
 
 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
                                     АНЮ АНГЕЛОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
СПИСЪК 

НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  
В ЩАБОВЕ И ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

В ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ НА НАТО В НЕАПОЛ 
(MARITIME COMMAND HQ NAPLES): 

 
Щабен офицер по ученията 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Нисида, Неапол, 

Италия, щаб на Военноморския команден компонент на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OMS TEX 0060 - Staff Officer (Exercises) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
б) военно звание – капитан III ранг  
в) вид въоръжени сили - от Военноморските сили 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – не е уточнен  
е) специфични изисквания: 
- опит по въпросите на планирането в оперативен щаб; 
- опит от участие и планиране на учения; 
- организационни, координационни и комуникативни способности; 
- познаване на оперативните планиращи документи на НАТО; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 
 

4. Описание на длъжността: Отделът е в основата на групата за оперативно планиране. 
Служителят допринася за оперативното планиране, като дава експертиза и становища на 
групата за оперативно планиране и групата на командира.  

 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на отдел “Учения” 
 

6. Основни задължения: 
а) участва в групата за оперативно планиране; 
б) отговаря за прилагането и управлението на политиката на командването по 

ученията и разработване и спазване на разписанието им; 
в) подготвя и изнася брифинги по въпросите на ученията; 
г) координира ученията на Военноморския команден компонент на НАТО със 

Съюзното командване по операциите, Съюзното командване по трансформацията и с 
други щабове и организации; 

г) изготвя и поддържа графика на ученията, в които участва Военноморският 
команден компонент на НАТО; 

е) в зависимост от задачите е възможно да ръководи постоянни или временни работни 
групи. 

 

7. Допълнителни задължения/условия: 



- може да се наложи командироване в други щабове на НАТО с продължителност до 6 
месеца; 

- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 
границите на НАТО. 

 
 

В ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ 
(JFC HQ NAPLES): 

 
I. Началник на склад 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Багноли, 

Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на силите на НАТО  
 

2. Номер и наименование на длъжността: OJS SSL 0150 Storekeeper (Customer Services) 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
– средно образование  
б) военно звание – сержант, старши сержант 
в) вид въоръжени сили - от Сухопътните войски 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит – 3 години  
е) специфични изисквания: 
- опит за съхранение и водене на отчет на материални средства; 
- компютърна грамотност – работа във Windows среда и приложенията на Microsoft 

Office; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Отдела осигурява поддръжката на личния състав с 
имущества и консумативи, включително договаряне, закупуване и разпространение. 
Отговаря за поддръжката и състоянието на складовете и осигуряването на авто-парка и 
служебните автомобили. Служителят подпомага ръководителя на секция „Доставки” в 
ежедневната дейност по осигуряване на личния състав  имущества и консумативи. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на ръководителя на секция „Доставки” 
 

6. Основни задължения: 
а) зарежда, съхранява и раздава имущество и оборудване; 
б) въвежда и актуализира базата данни за наличното имущество; 
в) подготвя заявки и проверява коректността на постъпилите при него заявки; 
г) пакетира и изпраща имущество до вътрешни и външни получатели; 
д) използва автоматизираната система за следене на складовите наличности; 
е) изпълнява други поставени му задачи, според необходимостта. 

 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

II. Щабен помощник (деловодител)  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Багноли, 
Неапол, Италия, щаб на Съвместното командване на силите на НАТО  

 



2. Номер и наименование на длъжността: OJS SSS 0140 Staff Assistant (Records and 
Documents Management) 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
– средно образование 
б) военно звание – старши сержант/главен старшина; старшина/ мичман 
в) вид въоръжени сили - от всички видове 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3322 съгласно STANAG 6001 
д) минимални години професионален опит - 5 години 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа на ниво щаб на бригада или по-старши; 
- опит от работа в деловодство или регистратура за обработка на информация; 
- опит в подготовка, получаване и изпращане на служебна кореспонденция; 
- координационни и комуникативни способности; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

SECRET ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Секторът отговаря за административното обслужване и 
осигуряване, както и за социалните дейности. Служителят подпомага началника на архива, 
като основно отговаря за отчетността и документацията. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на архива. 
 

6. Основни задължения: 
а) изпълнява длъжността Supervisor при отсъствие на титуляра; 
б) работи като сменник на офицера, отговорен за администриране на документите, 

обработвани в щаба на командването; 
в) поддържа и актуализира документите, изготвени в отдела; 
г) поддържа и актуализира библиотеката на щаба на Съвместното командване на 

силите на НАТО; 
д) подпомага и участва в годишните проверки на регистратурите на щаба на 

Съвместното командване на силите на НАТО. 
 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 
 

В ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЛИСАБОН, 
ПОРТУГАЛИЯ (JFC HQ LISBON) 

 
I. Щабен офицер (Координатор за Съвместната логистична група за поддръжка) 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Лисабон, 

Португалия, Щаб на Съвместното командване на силите на НАТО, Дирекция „Ресурси” 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Officer (JLSG Coordinator) OJW RLO 
0040 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 

- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 



б) военно звание – майор. 
в) вид въоръжени сили - от всички видове. 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – не е указан 
е) специфични изисквания: 
- оперативен опит на ниво щаб на вид въоръжени сили или по-старши щаб; 
- опит в многонационалната логистика; 
- организационни, координационни и комуникативни способности; 
- опит от работа в съвместни или многонационални учения; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Секторът отговаря за координирането на логистични 
въпроси, интегрира и балансира логистичните ресурси. Служителят отговаря за подготовката 
на логистичните планове на оперативно ниво, както и за оценката на логистичните 
способности. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Логистични операции и 
планиране” 

 

6. Основни задължения: 
a) Координира въпросите, свързани със Съвместната логистична група за поддръжка; 
б) Участва в процеса на планиране, касаещ логистичната част; 
в) Координира развиването на оперативния план на Съвместната логистична група за 

поддръжка; 
г) Подпомага за насоките за установяване на логистичната политика и оперативни 

процедури. 
 

7. Допълнителни условия: 
- може да се наложи командироване в други щабове на НАТО; 
- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 
 

8. Други, незадължителни условия: 
- опит в авиационната логистика е предимство. 
 

 
ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ КОМАНДЕН КОМПОНЕНТ (ЮГ) НА НАТО (CC-
AIR HQ IZMIR) 

 
I. Щабен офицер (Разузнаване)  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Измир, Турция, 
Щаб на военновъздушния команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Officer (Current Inteligence) OAS IAX 
0020 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- ВА “Г.С.Раковски” или приравнен чуждестранен колеж. 
б) военно звание – майор. 
в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 



г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 3333 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит - 5 години. 
е) специфични изисквания: 
- опит от работа във въздушното разузнаване на ниво щаб на Военновъздушните сили 

или по-старши щаб; 
- опит от участие във военновъздушни щабни учения/операции; 
- опит от работа в съвместни или многонационални учения; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

SECRET ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Отделът осигурява разузнавателни данни за планирането и 
провеждането на въздушни операции. Служителят отговаря за наблюдението и достъпа до 
разузнавателни данни от различни източници.  

 

5. Подчиненост: Пряко подчинен е на началника на отдел „Разузнавателни оценки” 
 

6. Основни задължения: 
а) Като старши анализатор отговаря за планирането и работата на разузнавателния 

модул. 
б) Наблюдава и оценява всички възможни източници на информация. 
в) Обработва текущата разузнавателна продукция. 
г) При кризи: Участва в оперативната група на щаба с експертиза по отношение на 

въздушното разузнаване. 
 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на страните-членки на НАТО.  
 
II. Щабен асистент (информационен мениджмънт) 

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Измир, Турция, 

Щаб на военновъздушния команден компонент (Юг) на НАТО (CC-Air HQ Izmir)  
 

2. Номер и наименование на длъжността: Staff Assistant (Information Management) 
OAS OCR 0140 

 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
– средно образование; 
– специалност – комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – младши сержант/сержант 
в) вид въоръжени сили - от Военновъздушните сили. 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език - 2222 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит – 3 години. 
е) специфични изисквания: 
- опит в обработката и управлението на информация; 
- добри координационни и комуникативни способности; 
- умения за работа с апаратура за командване, комуникации и контрол; 
- компютърна грамотност – работа във Windows среда и приложенията на Microsoft 

office; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

SECRET ATOMAL или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “В”. 



ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Секцията отговаря за наблюдение и доклади по въздушната 
обстановка в зоната за отговорност. Служителят изпълнява административните процедури и 
задачите, поставяни от щабния офицер или главния сержант. 

  

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на секция „Air Policing” 
 

6. Основни задължения: 
а) Получава и предава входящите съобщения; 
б) Води дневник за въздушните инциденти и за инциденти по сигурността и при 

наличието на такива незабавно уведомява прекия си началник;  
в) Следи за изправността на комуникационната и специална апаратура и при 

повреди докладва и организира отстраняването им. 
 

7. Допълнителни условия: 
- очаква се да изпълнява служебни командировки минимум 40 дни в годината; 
- може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън 

границите на НАТО. 
 

В АГЕНЦИЯТА НА НАТО ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ 
СИСТЕМИ (NCSA) 

 
I. Офицер в отдел „Операции по КИС”  

 
1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Монс, Белгия, 

Агенция на НАТО по комуникационни и информационни системи (NCSA) 
 

2. Номер и наименование на длъжността: Action Officer CCC OPX 0060 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- бакалавър - придобита във ВВУ; 
- специалност – комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – капитан/капитан-лейтенант. 
в) вид въоръжени сили - не се изисква определен. 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език – 3333 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит - 4 години. 
е) специфични изисквания: 
- да познава основните планиращи документи на НАТО; 
- опит в оперативното планиране, касаещо КИС; 
- организационни, координационни и комуникативни способности и опит за работа в 

екип; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво NATO SECRET или 

национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: Отделът осигурява мениджмънта и поддръжката на КИС в 
текущите операции и учения. Служителят осигурява операциите, като част от тима на 
оперативния център на NCSA. 

 

5. Подчиненост: Подчинен е на старшия щабен офицер 
 

6. Основни задължения: 
а) Участва в осигуряването с КИС на операции и учения; 



б) Приоритетно осигурява ресурсите по КИС за решаване на поставените задачи; 
в) Изготвя брифинги и ежедневни сведения в сферата на отговорности; 
г) При необходимост, съвместно с други офицери, участва в ръководството на 

оперативния екип; 
д) Подсигурява функционалните връзки и подходи по отношение на оперативните или 

ръководни функции в щаба на командването. 
 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

II. Техник (Service Desk)  
 

1. Държава, град, щаб или орган на международната организация: Нисида, 
Неапол, Италия, Агенция на НАТО по комуникационни и информационни системи – 
NCSA (сектор Неапол) 

 

2. Номер и наименование на длъжността: Technician  (Service Desk) CRM DDS 0050 
 

3. Изисквания за заемане на длъжността: 
а) образование, специалност и/или квалификация: 
- средно образование; 
- специалност – комуникационни и информационни системи. 
б) военно звание – сержант/старшина I степен. 
в) вид въоръжени сили - не се изисква определен. 
г) ниво на владеене на чужд език - Английски език – 2222 съгласно STANAG 6001. 
д) минимални години професионален опит - 4 години. 
е) специфични изисквания: 
- да познава структурата и да умее да умее да поддържа телефонни мрежи; 
- добри комуникативни способности и умения за работа в екип; 
- умения за работа с компютър в мрежова среда с корпоративна организация, 

Windows, MS Office, Internet; 
- свидетелство за достъп до класифицирана информация на ниво COSMIC TOP 

SECRET или национално на ниво не по-ниско от „Секретно”; 
- свидетелство за управление на МПС, категория “B”. 
ж) очаквана дата на заемане на длъжността: не по-рано от 1 януари 2011 година. 
з) период на заемане на длъжността: три години 

 

4. Описание на длъжността: 
 

5. Подчиненост: Подчинен е на началника на сектор „Поддръжка на потребителите” 
 

6. Основни задължения: 
а) Допринася за решаването на възникнали проблеми с телефонните мрежи; 
б) Осигурява техническа поддръжка на потребителите; 
в) Отговаря за осигуряването на необходимия софтуер и обновяването му. 
 

7. Допълнителни условия: 
Може да се наложи оперативно предислоциране и командироване в и извън границите 

на НАТО. 
 

8. Други, незадължителни условия: 
- опит в изграждане и работа с локални мрежи (LAN) е предимство; 
- опит в конфигуриране на хардуер и инсталиране на софтуерни продукти е 

предимство. 
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