ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТА НА ФАЙЛА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД N 22 / 17.01.2006 г.
Файлът е текстов и следното наименование - по т.1, б.А - GOггммдд _хх.ТХТ; - по т.1, б.Б - GPггммдд_хх.ТХТ , б.В
- TZггммдд_хх.ТХТ, б.Г - ZKггммдд_хх.ТХТ и по т.1б.Д - ZLггммдд_хх.ТХТ, където xx е номер на застраховател съгласно
Приложение 1
¾ Файлът се състои от две части – заглавна (header) и данни. Полетата в заглавната част описват
наименованието на съответната колона, а в частта с данните съдържат съответната информация за колоната.
¾ Полетата във един ред се отделят едно от друго със точка и запетая (;) винаги дори стойността да липсва
¾ Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26) )
¾ Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10))
¾ Кодова таблица на файла е WIN1251
¾ Съответните файлове ще се обработват последователно спрямо предходните
Пример за наименование на файл:
GO060115_01.ТХТ – съдържа информация за действащите застрахователни договори към края на предходната
седмица, по задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, където 15 януари 2006 е
неделята за която е представена справката
ZL060122_02.ТХТ – съдържа информация за действащите към края на предходната седмица и предсрочно

прекратени след 1 януари на текущата година застрахователно полици, където 22 януари 2006 е неделята за която
е представена справката
Забележка: Файлът ще бъде обработен едва след получване и обработване на файл ZL060115_02.ТХТ
Информацията по т.1 да се изпраща по електронен път на адрес: isd-go@fsc.bg в Комисията за финансов надзор,
като бъде подписана с универсален електронен подпис, а при невъзможност – на технически носител в деловодството на
комисията.

A. Наименование и описание на полетата за GOггммдд _хх.ТХТ :
Тип данни
Наименование на колона в
заглавната част

Съдържание

1. ORDER

Подерен номер

2. KOD_Z

код на застрахователя

5. DATE_BEGIN
6. DATE_END

дата на сключване на
застрахователния договор
номер на застрахователната
полица
начална дата на покритие
крайна дата на покритие

7. MPS_TYPE

код на МПС

8. DKN

държавен контролен номер на
МПС – регистрационен
номер на МПС

3. DATE_ POLICA
4. NUM_POLICA

9. RAMA

10. SERIES_MARK
11.NUMBER_MARK

Размер

Стойност

Null –
допуска ли
невъвеждане
на стойност
No
No

Number
Number

=2

Date

=10

No

Character

<=30

No

Date
Date
Number

=10
=10
=2

No
No
YES

Character

<= 20

от 1 до 23
цяло число

От 1 до 15
цяло число

съгласно Приложение № 1
Формат дд.мм.гггг

Формат дд.мм.гггг
Формат дд.мм.гггг
хх, със съдържание съгласно
Приложение № 2

YES
съгласно Приложение № 5

Character

<=30

YES

Character

=2

YES

Character

=9

YES

номер на рама (шаси)
Серия на валидния знак на
Гаранционния форнд
Номер на валидния знак на
Гаранционния форнд

Забележка

главни букви, изписани на латиница
(без да се използват O, I, Q) и арабски
цифри, без интервали и разделители
помежду им; При невъзможност се
попълва Null
Не се въвеждат водещи служебни
цифри

Б. Наименование и описание на полетата за GPггммдд _хх.ТХТ :
Тип данни
Наименование на колона в
заглавната част

Подерен номер

2. KOD_Z

код на застрахователя

5. DATE_BEGIN
6. DATE_END

дата на сключване на
застрахователния договор
номер на застрахователната
полица
начална дата на покритие
крайна дата на покритие

7. MPS_TYPE

код на МПС

8. DKN

държавен контролен номер на
МПС – регистрационен
номер на МПС

4. NUM_POLICA

9. RAMA

10. SERIES_MARK
11.NUMBER_MARK
12.DATE_CESSATION
13.REASEN

Стойност

Съдържание

1. ORDER

3. DATE_ POLICA

Размер

Null –
допуска ли
невъвеждане
на стойност
No
No

Number
Number

=2

Date

=10

No

Character

<=30

No

Date
Date
Number

=10
=10
=2

No
No
YES

Character

<= 20

от 1 до 23
цяло число

От 1 до 15
цяло число

съгласно Приложение № 1
Формат дд.мм.гггг

Формат дд.мм.гггг
Формат дд.мм.гггг
хх, със съдържание съгласно
Приложение № 2

YES
съгласно Приложение № 5

Character

<=30

YES

Character

=2

YES

Character

=9

YES

Date

=10

NO

Number

=2

NO

номер на рама (шаси)
Серия на валидния знак на
Гаранционния форнд
Номер на валидния знак на
Гаранционния форнд
Дата на прекратяване на
полицата
Причина за прекратяване на
полицата

Забележка

главни букви, изписани на латиница
(без да се използват O, I, Q) и арабски
цифри, без интервали и разделители
помежду им; При невъзможност се
попълва Null
Не се въвеждат водещи служебни
цифри
1 – невнесена вноска;
2 – спиране от движение;
3 – смяна на собственост;
4 – други причини

В. Наименование и описание на полетата за TZггммдд _хх.ТХТ :
Наименование на колона в
заглавната част

Съдържание

Тип данни

Размер

Стойност

1. ORDER
2. KOD_Z

Подерен номер
код на застрахователя

Number
Number

=2

от 1 до 23
цяло число

3. DATE_DOGOVOR

Date

5. DATE_BEGIN
6. DATE_END

дата на сключване на
застрахователната полица
номер на застрахователната
полица
начална дата на покритие
крайна дата на покритие

7.

код на МПС

4. NUM_POLICA

MPS_TYPE

8. DKN
9. RAMA

10. DATE_CESSATION

държавен контролен номер на
МПС – регистрационен
номер на МПС
номер на рама (шаси)

Дата на прекратяване на
полицата

Null –
допуска ли
невъвеждане
на стойност
No
No

Забележка

=10

No

Формат дд.мм.гггг

Character

<=30

No

Date
Date
Number

=10
=10
=2

No
No
YES

Character

<= 20

От 1 до 15
цяло число

съгласно Приложение № 1

Формат дд.мм.гггг
Формат дд.мм.гггг
хх, със съдържание съгласно Приложение № 2

YES
съгласно Приложение № 5

Character

<=30

YES

Date

=10

YES

главни букви, изписани на латиница (без да се
използват O, I, Q) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им; При
невъзможност се попълва Null

Г. Наименование и описание на полетата за ZKггммдд _хх.ТХТ :
Наименование на колона в Съдържание
Тип данни
Размер Стойност
заглавната част

Null –
допуска ли
невъвеждане
на стойност
No
No

Забележка

1. ORDER
2. KOD_Z

Подерен номер
код на застрахователя

Number
Number

=2

3. DATE_DOGOVOR

дата на сключване на
застрахователната полица
номер на сертификата
начална дата на покритие
крайна дата на покритие
код на средствата за
обществен превоз на пътници
държавен контролен номер на
МПС – регистрационен
номер на МПС
номер на рама (шаси)

Date

=10

No

Формат дд.мм.гггг

Character
Date
Date
Number

=8
=10
=10
=2

No
No
No
YES

Формат дд.мм.гггг
Формат дд.мм.гггг
хх, със съдържание съгласно Приложение № 4

Character

<= 20

4.
5.
6.
7.

NUM_SERTIFICATE
DATE_BEGIN
DATE_END
MPS_TYPE

8. DKN
9. RAMA

10. DATE_CESSATION

Дата на прекратяване на
полицата

от 1 до 23
цяло число

От 1 до 15
цяло число

съгласно Приложение № 1

YES
съгласно Приложение № 5

Character

<=30

YES

Date

=10

YES

главни букви, изписани на латиница (без да се
използват O, I, Q) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им; При
невъзможност се попълва Null

Д. Наименование и описание на полетата за ZLггммдд _хх.ТХТ :
Наименование на колона в
заглавната част

Съдържание

Тип данни

Размер

Стойност

1.
2.

ORDER
KOD_Z

Подерен номер
код на застрахователя

Number
Number

=2

от 1 до 23
цяло число

3.

DATE_ POLICA

Date

4.

NUM_POLICA

5.
6.
7.

DATE_BEGIN
DATE_END
TYPE_PREMIUM

дата на сключване на
застрахователната полица
номер на застрахователната
полица
начална дата на покритие
крайна дата на покритие
начин на определяне на
премията

8.

CODE_PT

9.

DKN

код на средствата за
обществен превоз на пътници
държавен контролен номер на
МПС – регистрационен
номер на МПС
номер на рама (шаси)

10. RAMA

11. NUM_MPS
12. NUM_SITE
13. DATE_CESSATION

брой застраховани МПС
брой застраховани места
Дата на предсрочно
прекратяване на полицата

Null –
допуска ли
невъвеждане
на стойност
No
No

Забележка

=10

No

Формат дд.мм.гггг

Character

<=30

No

Date
Date
Number

=10
=10

No
No
No

Number

<=2

YES

Character

<= 20

YES

Character

<=30

YES

=10

YES
YES
YES

Number
Number
Date

съгласно Приложение № 1

Формат дд.мм.гггг
Формат дд.мм.гггг
при определяне на премията в зависимост от
вида на превозните средства – 1; при
определяне на премията в зависимост от
реализираните от превозвача приходи от
продадени билети и карти – 2
хх, със съдържание съгласно Приложение № 3
главни букви, изписани на кирилица и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду
им*
главни букви, изписани на латиница (без да се
използват O, I, Q) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им; При
невъзможност се попълва Null

К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

ЗАПОВЕД
N .........22................
София, 17.01. 2006 г.
На основание чл.294, ал.4 във връзка с чл.292, ал.1, т.3 и 7 от Кодекса за
застраховането
На основание чл.294, ал.4 във връзка с чл.292, ал.1, т.3 и 7 от Кодекса за
застраховането
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка «Гражданска
отговорност» на автомобилистите и / или задължителна застраховка «Злополука» на
пътниците в Република България, да представя в Комисията за финансов надзор
ежеседмично, до втория работен ден на следващата седмица:
А) справка за действащите към края на предходната седмица застрахователни
полици, съдържаща следната информация по задължителна застраховка «Гражданска
отговорност» на автомобилистите:
1. пореден номер на записа;
2. код на застрахователя – хх, със съдържание съгласно Приложение № 1;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг;
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с
изключение на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за
съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват
O, I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/)
и арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. серия на валидния знак на Гаранционен фонд – хх (две позиции, като първата
позиция е G или R, а втората – серията на валидния знак. В момента се попълва G0 за
зелен знак или R0 за червен знак;
11. номер на валидния знак на Гаранционен фонд – ххххххххх (девет позиции, без
да се въвеждат водещите служебни цифри - три в началото на номера и една в края на
номера).

Б) справка за предсрочно прекратените застрахователни полици, които са били в
сила след 1 януари на текущата година, съдържаща следната информация по
задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите:
1. пореден номер на записа;
2. код на застрахователя – хх, със съдържание съгласно Приложение № 1;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с
изключение на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за
съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват
O, I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/)
и арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. серия на валидния знак на Гаранционен фонд – хх (две позиции, като първата
позиция е G или R, а втората – серията на валидния знак. В момента се попълва G0 за
зелен знак или R0 за червен знак;
11. номер на валидния знак на Гаранционен фонд – ххххххххх (девет позиции, без
да се въвеждат водещите служебни цифри - три в началото на номера и една в края на
номера);
12. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг;
13. причина за предсрочно прекратяване на полицата – х (невнесена вноска – 1;
спиране от движение на МПС – 2; смяна на собственост – 3 и други причини – 4).
В) справка за влезлите в сила след 1 януари на текущата година и предсрочно
прекратените през същия период застрахователни полици, съдържаща следната
информация по задължителна гранична застраховка «Гражданска отговорност» на
автомобилистите:
1. пореден номер на записа;
2. код на застрахователя – хх, със съдържание съгласно Приложение № 1;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с
изключение на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за
съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват
O, I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/)
и арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг.
Г) справка за влезлите в сила след 1 януари на текущата година и предсрочно
прекратените през същия период застрахователни полици, съдържаща следната

информация по задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите
за чужбина – «Зелена карта»:
1. пореден номер на записа;
2. код на застрахователя – хх, със съдържание съгласно Приложение № 1;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на сертификата - хххххххх (осем позиции);
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 4;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с
изключение на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за
съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват
O, I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/)
и арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг.
Д) справка за действащите към края на предходната седмица и предсрочно
прекратените след 1 януари на текущата година застрахователни полици, съдържаща
следната информация по задължителна застраховка «Злополука» на пътниците:
1. пореден номер на записа;
2. код на застрахователя – хх, със съдържание съгласно Приложение № 1;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. начин на определяне на премията – х (при определяне на премията в зависимост
от вида на превозните средства – 1; при определяне на премията в зависимост от
реализираните от превозвача приходи от продадени билети и карти – 2);
8. код на средствата за обществен превоз на пътници – хх, със съдържание съгласно
Приложение № 3;
9. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с
изключение на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски
цифри, без интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за
съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
10. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват
O, I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/)
и арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
11. брой застраховани МПС – попълва се при определяне на премията в зависимост
от реализираните от превозвача приходи от продадени билети и карти (т.8, код 2);
12. брой застраховани места;
13. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг.
2. Информацията по т.1, букви А, Б, В и Г да се представя в отделни файлове, които
да се именуват както следва:
- по т.1, б.А - GOггммдд _хх.ТХТ;
- по т.1, б.Б - GРггммдд _хх.ТХТ;
- по т.1, б.В - ТZггммдд_хх.ТХТ;

- по т.1, б.Г - ZKггммдд_хх.ТХТ и
- по т.1, б.Д - ZLггммдд_хх.ТХТ,
където ггммдд е датата - последните две цифри от текущата година, месец и ден,
към края на седмицата, за която е представена справката, а хх е номера на застрахователя
със съдържание съгласно Приложение № 1.
3. Форматът, по който следва да се изпраща информацията по т.1 ще бъде поместен
на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, в раздел
„Документи”, „Форми и образци на документи”.
4. Информацията по т.1 да се изпраща по електронен път на адрес: isdgo@fsc.bg в Комисията за финансов надзор (а при невъзможност – на технически
носител), като бъде подписана с универсален електронен подпис.
5. Файловете ще се обработват хронологично и последователно, като при
неполучен или върнат файл, файловете за следващите седмици няма да се
считат за подадени до предоставяне на липсващата информация.
6. В срок до 20.01.2006 г. да се представи информацията:
6.1. по т.1, буква А за действащите застрахователните полици към
15.01.2006 г.,
6.2. по т.1, буква А за застрахователните полици, в сила след 01.01.2006 г. и
с изтекъл срок до 15.01.2006 г. и
6.3. по т.1, буква Б за предсрочно прекратените през периода от 01.01. до
15.01.2006 г. застрахователни полици, които са били в сила след 01.01.2006 г.
7. Представянето на информация по т.1, букви А и Б да започне от
24.01.2006 г. включително.
8. В срок до 24.02.2006 г. да се представи информацията:
8.1. по т.1, букви В и Г за влезлите в сила полици през периода от 01.01. до
19.02.2006 г. и информация за тези от тях, които са предсрочно прекратени и
8.2. по т.1, буква Д за застрахователните полици:
- действащи към 19.02.2006 г.;
- в сила след 01.01.2006 г. и с изтекъл срок до 19.02.2006 г. и
- за предсрочно прекратени през периода от 01.01. до 19.02.2006 г.,
застрахователни полици, които са били в сила след 01.01.2006 г.
9. Представянето на информация по т.1, букви В, Г и Д да започне от
28.02.2006 г. включително.
Заповедта да се доведе до знанието на застрахователите, които сключват
задължителни застраховки по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането, за
сведение и изпълнение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
(Р. Агайн-Гури)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КОД

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ,
СКЛЮЧВАЩИ ЗАСТРАХОВКИ ПО чл. 249, т. 1 и т.2 ОТ КОДЕКСА ЗА
ЗАСТРАХОВАНЕТО

1

ЗПАД “Алианц България” АД

2

ЗД “Бул инс” АД

3

ЗПАД “Булстрад” АД

4

"ЗК Български имоти” АД

5

"ЗПД Витоша” АД

6

“ДЗИ - Общо застраховане” АД

7

"ЗД Евроинс” АД

8

ЗК “Орел” АД

9

“ХДИ” Застрахователно АД

11

ЗАД “Армеец” АД

15

ЗАД "Виктория"

19

ЗАД “Енергия” АД

20

“Интерамерикан България ЗАД”

21

Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид - клон София

22

ЗК "Лев инс” АД

23

“Общинска застрахователна компания” АД

26

ЗК "ДСК Гаранция" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КОД

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ МПС
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

1

Леки автомобили до 1800 куб. см. Включително

2

Леки автомобили над 1800 куб. см. до 2500 куб см. включително

3

Леки автомобили над 2500 куб. см.

4

Мотоциклети, мотопеди, триколки

5

Багажни и къмпинг ремаркета

6

Товарни автомобили до 20 т. Включително

7

Товарни автомобили над 20 т.

8

Седлови влекач без прикачни устройства

9

Товарни ремаркета до 10 т. Включително

10

Товарни ремаркета над 10 т.

11

Автобуси до 20 места включително

12

Автобуси над 20 места до 40 места включително

13

Автобуси над 40 места

14

Тролейбуси, трамвайни мотриси
Строителна, земеделска и горска техника и вътрешнозаводски
транспорт

15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КОД

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ ВИДОВЕТЕ СРЕДСТВА
ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

1

Релсови транспортни средства

2

Тролейбуси и автобуси

3

Въздухоплавателни средства

4

Всички видове морски и речни плавателни съдове

5

Въжени линии и влекове

6

Таксиметрови автомобили

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КОД

1

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ МПС
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
ЗА ЧУЖБИНА - „ЗЕЛЕНА КАРТА”

2

Леки автомобили до 2000 куб. см. включително
Леки автомобили над 2000 куб см., микробуси до 9 места и
лекотоварни до 3,5 тона

3

Мотоциклети и мотопеди

4

Багажни и къмпинг ремаркета

5

Товарни автомобили до 20 т. Включително

6

Товарни автомобили над 20 т.

7

Седлови влекачи без прикачни устройства

8

Товарни ремаркета до 10 т. Включително

9

Товарни ремаркета над 10 т.

10

Автобуси до 20 места включително

11

Автобуси над 20 места до 40 места включително

12

Автобуси над 40 места

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БУКВИТЕ ОТ КИРИЛИЦА СЪС
СЪОТВЕТНИТЕ БУКВИ ОТ ЛАТИНИЦА
Кирилица

Съответстваща буква
на латиница
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