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Състояние на градската мобилност във 
Велико Търново

Общо състояние
Тежко натоварен център на града – цялото движение (маршрутна мрежа и

автомобили) преминава задължително през центъра на града.

Слабо развита улична мрежа в направление север-юг – част от кварталите
остават почти без възможност за ползване на градски транспорт.

Липса на пешеходни зони и възможности за придвижване с велосипед.

Разработен ПУГМ (план за управление на градската мобилност),
хармонизиран и адаптиран с новите изисквания на ЗРР (Закон за регионално
развитие).



Състояние на градската мобилност във 
Велико Търново

Видове транспорт

• Пешеходно движение – висока интензивност в централната част и липса на
изцяло пешеходна зона в града;

• Велосипедно движение – слабо развито, поради географското положение на
града – има предвидени трасета в „Генералния план за организация на
движението на град Велико Търново“;

• Градски транспорт:
• 12 бр. маршрутни линии на градския транспорт;

• 307 спирки (320м. средно разстояние между спирки и 3,45 мин. интервал между
автобусите);

• 16 бр. автобуси на средна възраст 18,25г. (към 01.01.2021г.)



Състояние на градската мобилност във 
Велико Търново

Управление на мобилността
Добро общо ниво на справяне с мобилността на населението.

За изминалия програмен период (2014-2020 г.):

• Разработени три проекта за управление на мобилността (ПУГМ, ИГТ –
интегриран градски транспорт и ГПОД – генерален план за организация на
движението);

• Изпълнени изцяло или частично редица „твърди“ и меки“ мерки за
подобряване на транспорта в общината.

Интелигентни транспортни системи – 22 ЕИТ (електро информационни табла),
паркинг система + централизиран софтуер и оборудване за контрол,
информационни табели и интернет портал за справочна информация са
предвидени за изграждане/въвеждане по проекта за ИГТ.



Състояние на градската мобилност във 
Велико Търново

Идентифицирани проблеми за УГМ

• Съществуващата улична инфраструктура сериозно ограничава развитието
на устойчивата мобилност в общината и в град В. Търново;

• Липса на достатъчно паркинги и паркоместа;

• Пренаситен трафик в централната част на града;

• Нужда от оптимизация и обновяване на градския транспорт в града;

• Забавяне в изграждането на пешеходни и вело зони;

• Ограничен ресурс за управление на устойчивата мобилност;



Състояние на градската мобилност във 
Велико Търново

Неизползвани ресурси

• Оптимално използване на общинските площи;

• По-ефективно управление на общинските активи в транспортна
инфраструктура;

• Привличане и оптимално използване на инвестиции;

• Използване на опита на други градове в управление на устойчивата
градска мобилност;

• Активно участие на населението и гражданското общество в обсъждане и
решаване на въпроси на устойчивата мобилност



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

Имплементиране реализирането на предвидените мерки за 
разрешаване на проблемите на градската мобилност на Велико 

Търново в програмата на ПИРО 2021-2027 и отражението им върху 
Стратегическите цели, Приоритети и Мерки на плана

Стратегическа цел 1 „Качествена жизнена среда с осигурени 
равнодостъпни публични услуги за пълноценен живот на 

населението“

Приоритет 1. Зелена и иновативна община

• Мярка 1.2. Смекчаване на изменението на климата;

• Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата;

• Мярка 1.4. Кръгова и ниско въглеродна икономика.



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

По мярка 1.2. Смекчаване изменението на климата

Група проекти за декарбонизация на градската и 
извънградската среда – Реализиране на мерки и 

проекти в обхвата на ПУГМ
Мерки и проекти свързани с:

• подобряване състоянието на улична и тротоарна мрежа, паркинги, 
стълбища, улично осветление;

• отвеждане на трафика от градския център;

• осигуряване на достъпност за хора с увреждания, разширяване на 
пешеходната зона, 

• намаляване на вредните емисии и внедряване на ИТС (интелигентни 
трафик системи); 

• цялостна подмяна на мобилния състав с екологосъобразен градски 
транспорт, и изграждане на зарядни станции, вкл. за МПС и др.



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

ПРИОРИТЕТ 1 на ПУГМ

Подобряване на системата на обществения транспорт и 
неговото ползване

Мярка 1 – Осъвременяване на автопарка на превозвачите

• Проект: Доставка на нови автобуси с мин. параметри Евро 6 или на CNG

• Проект: Доставка на нови електробуси

Мярка 2 - Осъвременяване на системата за контрол и управление на
превозите

• Проект: Реализиране на нови разписания;

• Проект: Внедряване на система за отчитане на експлоатационните
планове;

• Проект: Разширяване на обхвата и обена на информацията от колите на ГТ;

• Проект: Поставяне на ИТУ (интелигентни терминални устройства) за
информация

Мярка 3 (Проект) – Внедряване на един превозен документ



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

ПРИОРИТЕТ 2 на ПУГМ

Управление и контрол на автомобилния поток
Мярка 1 – Внедряване на автоматизирана, адаптивна система за управление на движението;

• Проект: Инсталиране на датчици в пътната инфраструктура за подаване на необходимата информация
към софтуера за управление на движението;

• Проект: Разширяване на системата за видеонаблюдение с добавени аналитични функции;

• Проект: Подмяна на инсталираните или обновяване на съществуващите светофарни контролери на
съответните уредби в града;

• Проект: Изграждане на единна комуникационна среда;

• Проект: Закупуване на софтуер (система) за автоматизирано управление на движението;

Мярка 2 – Създаване на звено (служба за контрол на мобилността в града

• Проект: Създаване на център за управление и контрол на мобилността;

• Проект: Приложение за пътни ремонти;

• Проект: Дигитализация на дейностите по управление на движението и актуалното им и периодично
въвеждане в платформа за обработка на пространствена информация;

• Проект: Въвеждане на система за определяне на заетостта на зоните чрез контрол от
видеонаблюдението;

• Проект: Закупуване и монтиране на информационни табла за наличните и свободни места за паркиране
в града на входните артерии, както и указващи табла в града;

• Проект: Инсталиране на климатични станции на ключови кръстовища.



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

ПРИОРИТЕТ 3 на ПУГМ

Подобряване на пътната безопасност за всички 
участници в движението

Мярка 1 – Повишаване на контрола върху участниците в движението

• Проект: Реализиране на санкциониране при превишена средна или
моментна скорост;

• Проект: Разширяване на системата за видеонаблюдение с добавени
аналитични функции;

Мярка 2 (Проект) – Инсталиране на интелигентни пешеходни пътеки



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

ПРИОРИТЕТ 4 на ПУГМ

Реализиране на нови начини за придвижване

Мярка 1 – Повишаване на контрола върху участниците в движението

• Проект: Реализиране на общинска система за отдаване на
електровелосипеди;

• Проект: Реализиране на система за отдаване на електрически скутери.



Възможности за разрешаване на проблемите 
на градската мобилност във Велико Търново

ПРИОРИТЕТ 5 на ПУГМ

Управление на градската мобилност

Мярка 1 – Създаване на единна интеграционна платформа за предоставяне на
данните от всички начини за придвижване в града (MaaS)

• Проект: Създаване на единна интеграционна платформа, която да обедини
информацията от останалите системи за пътуване и придвижване в града;

• Проект: Създаване на платформа за управление на всички активности в
града;

• Проект: Създаване на единно мобилно приложение

• Проект: Създаване на регионален портал



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С МЕРКИТЕ 

И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 1 – Борба с климатичните промени

• Недопускане на високо- въглеродни технологии и производства на
територията на общината;

Мярка 3 – Обновяване на системата на уличното осветление

• Изготвяне и изпълнение на проект за ремонт на съществуващо и
изграждане на ново енергийно ефективно улично осветление във всички
населени места от община;



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С МЕРКИТЕ 

И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 4 – Повишаване на енергийната ефективност в обществения градски
транспорт

• Подобряване на съществуващата транспортна инфраструктура в общината;

• Изграждане на система за вело-маршрути и велоалеи, свързващи основни
градски зони;

• Използване на електрически превозни средства в градския транспорт в т.ч.
алтернативни горива- биодизел, биоетанол;

• Съгласуване на оптимални маршрути и контрол за спазване на договорите
с фирмите за обществен транспорт;

• Оптимизиране на системата за паркиране в т.ч. оптимизиране на „синя
зона“

• Монтиране на зарядни станции за автомобили.



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С МЕРКИТЕ 

И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 5 – Подобряване на градската инфраструктура, в т.ч. създаване на
«зелени зони»

• Актуализация на общинската транспортна схема и пътна маркировка;

• Подобряване и реорганизация на транспортната ситуация в града;

• Поставяне на съоръжения за защита от шума по протежението на улици с
най-интензивен трафик;

• Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари;

• Разполагане на указателни знаци и средства за ориентация в жилищната
среда



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.3. 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В 
ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти за Опазване на биологичното разнообразие и
съществуащите екосистеми в община Велико Търново:

• Реализиране на проекти за защитените територии в НАТУРА - р. Янтра и
опазване на уникалния природен ландшафт на Велико Търново;

• изграждане на Център за управление на Риска.

Група проекти за Разширяване/ доизграждане и създаване на нови
паркови пространства в община Велико Търново:

• Обогатяване зелената система на община Велико Търново и адаптация на
възможни паркови пространства за отдих на открито;

• Реализиране на културни събития



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Повишаване осведомеността за кръговата и ниско 
въглеродна икономика

Реализиране на проекти за:

• повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни
кампании сред населението относно възможностите за управление
на битовите отпадъци с акцент върху сепарирането и преработката
им в контекста на кръговата и ниско въглеродна икономика и
ефекта от това върху околната среда, включително върху
предотвратяването на емисии на парникови газове, в т.ч.
намаляване количеството битови отпадъци и чрез компостиране,
чрез релевантно поведение на населението за намаляване
образуването им, чрез действия на населението за връщането им в
повторна употреба, в т.ч. използването им за изработка на друг
продукт и др.



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Повишаване осведомеността за кръговата и ниско 
въглеродна икономика

Реализиране на проекти за:

• повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни
кампании сред населението относно възможностите за управление
на битовите отпадъци с акцент върху сепарирането и преработката
им в контекста на кръговата и ниско въглеродна икономика и
ефекта от това върху околната среда, включително върху
предотвратяването на емисии на парникови газове, в т.ч.
намаляване количеството битови отпадъци и чрез компостиране,
чрез релевантно поведение на населението за намаляване
образуването им, чрез действия на населението за връщането им в
повторна употреба, в т.ч. използването им за изработка на друг
продукт и др.



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Повишаване осведомеността за кръговата и ниско 
въглеродна икономика

Реализиране на проекти за:
• повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни

кампании сред представители на местния бизнес (в частност, сред
представители на предприятия, осъществяващи основна и/или
допълнителна икономическа дейност, попадаща в някой от кодовете
от Сектор С "Преработваща промишленост" съгласно НКИД-2008)
относно възможностите за управление на отпадъците, генерирани от
промишлената им дейност в посока кръгова и ниско въглеродна
икономика и ресурсна ефективност и ефекта от това върху околната
среда, включително върху предотвратяването на емисии на парникови
газове с цел промяна на поведението на бизнеса в посока кръгова и
ниско въглеродна икономика;

• подобряване на ресурсната ефективност и насърчаване воденето на
еко-политики от същия.



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Изграждане на техническа инфраструктура за целите 
на кръговата и ниско въглеродна местна икономика

Реализиране на проекти за:

• управление на промишлени отпадъци за целите на кръговата и ниско
въглеродната икономика и предотвратяване на емисиите на парникови
газове;

• реализиране на дейности за рециклиране на отпадъци от
производствена дейност чрез създаване на предпоставки за разделно
събиране и/или предварително третиране на същите, в т.ч. еко
инвестиции в публични-частни партньорства за реализирането им в
посока по-добро управление на отпадъците в контекста на кръговата и
ниско въглеродна икономика и ресурсната ефективност;

• създаване на партньорства между релевантни заинтересовани страни
за постигане на промишлена симбиоза.



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Насърчаване на чист енергиен преход на местната 
индустрия, зелени инвестиции, кръгова и нисковъглеродна 

икономика
Реализиране на проекти за:
• подобряване на енергийната ефективност на промишлените сгради

и/или в промишлените системи, вкл. мерки за въвеждане на системи
за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на
енергопотреблението;

• проекти за изграждане и експлоатация на инсталации за използване
на ВЕИ;

• административно стимулиране на промишлеността и бизнеса за
използването на енергия от възобновяеми източници напр. данъчни
преференции, специализирано административно обслужване и други
стимули;

• изграждане на партньорства за разработване и прилагане на система
от услуги за консултиране на МСП за въвеждане на пакети от
енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергия от ВИ.



ОТРАЖЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В МЯРКА 1.4. 
КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ПРОГРАМАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Група проекти: Насърчаване на чист енергиен преход на местната 
индустрия, зелени инвестиции, кръгова и нисковъглеродна 

икономика

Реализиране на проекти за:

• зелени инвестиции, вкл. стартиране на производство на зелени
продукти (стоки и услуги);

• преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез
дейности в областта на проектирането на продуктите и
производствените процеси, в т.ч. по-ефективно използване в
производството на природните ресурси;

• увеличаване на трайността, възможностите за поправка,
модернизиране или повторна употреба на продуктите; намаляване на
съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през
целия им жизнен цикъл;

• удължаване използването на продуктите и др.



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА КРЪГОВА И 
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 2 – Повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници (ЕВИ)

• Енергийни обследвания и сертифициране на сгради общинска собственос;

• Реконструкция и обновяване на съществуваща общинска социална, културна,
образователна и административна инфраструктура и въвеждане на пакети от
енергоспестяващи мерки;

• Подобряване на системите за контрол и мониторинг на потреблението на енергия от
сградния фонд - общинска собственост;

• Монтиране на фотоволтаични панели - общинска собственост за производство на
електроенергия за собствени нужди;

• Извършване на обследвания на енергийната ефективност на жилищни сгради на
територията на общината;

• Въвеждане на пакет от мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на
територията на общината, приоритетно на многофамилните жилищни сгради;

• Разработване и прилагане на местни финансови в подкрепа на въвеждането на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА КРЪГОВА И 
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 6 – Повишаване на обществената информираност и изграждане на културна за
енергийно ефективно поведение

• Повишаване на информираността на населението за намаляване на парниковите газове и
опасностите от климатичните промени с цел създаване на култура и модел на поведение,
свързан с опазването на околната среда;

• Разработване и въвеждане на програма за обучение в училищна и извън училищна среда;

• Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на гражданското общество,
медиите и бизнеса за провеждане на съвместни инициативи за популяризиране на мерки
за енергийна ефективност в бита;

• Разработване и прилагане на ефективни информационни модели за популяризиране на
европейското, национално и местно законодателство в областта на възобновяемите
енергийни източници;

• Разпространение на информация за екологично шофиране чрез курсове за шофьори;

• Организиране и провеждане на информационни кампании, които да популяризират
използването на енергия от възобновяеми източници в частни.



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА КРЪГОВА И 
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 7 – Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие

• Обособяване на структурни звена в общинската администрация, което да поема отговорността за
координирането на цялостния процес на планиране, реализация и мониторинг на устойчиви енергийни
политики на местно ниво;

• Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната администрация от ресорните
звена, ангажирани с планирането, изпълнението и контрола капиталовите инвестиции и политиките по
териториално развитие;

• Организиране на обучения относно измененията в климата, очакваните отражения върху живота и
икономическите дейности, международните инициативи, програми и задължения, факторите, които
причиняват; Курсове за повишаване на местните умения и възможности за устойчиво енергийно
развитие;

• Създаване на информационна система за потенциални източници на финансиране структурни фондове,
международни и национални Програми;

• Установяване на информационен телефон за съвети върху енергоефективно поведение на
потребителите, рационално използване на енергията, предпочитани източници и енергоносители;

• Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните
документи на екологичната политика в общината.



КОРЕСПОНДИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА КРЪГОВА И 
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 
ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА ОТ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Мярка 8 – Намаляване на количеството отпадъци и предотвратяване на емисии на парникови
газове

• Ефективно третиране на отпадъци - сепариране и преработка, инвестиране в еко
инвестиции в публични-частни партньорства за реализирането им;

• Закриване и рекултивация на депа в т.ч. своевременно почистване на нерегламентирани
сметища;

• Разпространение на информация на населението за възможности за намаляване
количеството на отпадъците.

Мярка 9 – Намаляване на количеството отпадъци и предотвратяване на емисии на парникови
газове

• Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата
икономика;

• Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса за използването на енергия
от възобновяеми източници напр. данъчни преференции, специализирано;

• Изграждане на партньорства за разработване и прилагане на система от услуги за
консултиране на малки и средни предприятия за въвеждане на пакети от енергийно
ефективни мерки и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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