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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Смолян съобщава за постановено на 27.06.2017 г. Решение № СМ-014-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен 
твърд оток на участък от р. Киселчовска (Полянска)”, в землището на с.Киселчево, 
общ. Смолян, обл. Смолян с възложител: „Родопа трейс” ЕАД, гр. Смолян, бул. 
„България” №6, обл. Смолян - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за 
обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян 
(партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 27.06.2017 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 27.06.2017г.)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М и н и с те р с тв о  н а  о к о л н а та  с р е д а  и  в о д и те  

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/6

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://smolyan.riosv.com
 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-114, Fax: +359301/60-121

РЕШЕНИЕ 
№ СМ-014-ПР/2017г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, 
ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ 
– Смолян. 

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен 
твърд оток на участък от р. Киселчовска (Полянска)”, в землището на с.Киселчево, 
общ. Смолян, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както 
и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитени зони.

възложител: „Родопа трейс” ЕАД, гр. Смолян, бул. „България” №6, обл. 
Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на 

натрупания динамичен твърд оток на участък от р. Киселчовска (Полянска) в 
землището на с.Киселчево, общ.Смолян, обл. Смолян. Участъкът е разположен на 
20 м. зад масивния бараж на р. Киселчовска (Полянска), със следните параметри: 
обща площ около 11,4 дка, дължина 360 м, средна ширина от 32 м. Началото на 
участъка е на кота 1093,4 м, с географски координати: N41°31'49.201" и 
Е24°35'24.673", а краят му е на кота 1113,2 м, с географски координати: - 
N41°31'59.579" и Е24°35'12.094". Териториално площта попада в землището на с. 
Киселчово, общ. Смолян с код по ЕКАТЕ 36974. Основната необходимост е 
почистването на натупания твърд отток в този участък, както и осигуряване на 
необходимата пропускателна способност на речното русло. Възложителят е 
подписал договор № АП-03-33-316/22.02.2017 г. с Областния управител на Област 
Смолян за възлагане и извършване на тези дейности в този участък. Извозването на 
материала ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина 
около 5 м. и по асфалтирани пътища Киселчово-Смилян-Смолян до депо, 
разположено в имот с идентификатор 67653.82.421 с площ от 300 м2, земл. на гр. 
Смолян, общ. Смолян и до ТМСИ за първична преработка.  
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Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в 
обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или 
море чрез драгиране“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за 
опазване на околната среда, във връзка с което е изискано да се проведе процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка 
за съвместимост. 

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

 BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

 BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2010г.). 

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за 
ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 
защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-
531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.). 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000”. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - 
Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в 
Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).  

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда дейности по почистване чрез 
изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Киселчовска 
(Полянска) в землището на с.Киселчево, общ.Смолян, обл. Смолян с обща площ 
около 11,4 дка, дължина 360 м и ср. ширина 32 м. Основен процес е механизирано 
отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. Почистването 
и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,3 м. до 1,5 м. по цялата 
разрешена площ в зависимост от натрупите. Технологията за изземване на твърдия 
отток е от натрупите в речното русло над водния стоеж на реката при минимални 
води. Почистването ще се извърши посредством механизирана техника. 
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2. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се 
транспортира по съществуващ черен път с дължина около 5 м. и по асфалтирани 
пътища: Киселчово-Смилян-Смолян. Материалът ще се транспортира до 
съответните строителни обекти и депо, находящо се в имот с идентификатор 
67653.82.421 с площ от 300 м2, земл. на гр. Смолян, общ. Смолян и до ТМСИ за 
първична преработка. 

3. Целта на инвестиционното предложение е почистване на коритото и 
увеличаване пропускателната способност на реката при провеждане на високи води, 
предпазва от заливане на околните обработваеми земи, предпазва от подкопаване 
и изнасяне на участъци от бреговете и се създават естествени условия за 
натрупване на динамичен наносен ресурс и неговото по нататъшно 
оползотворяване, регулира бързото естествено развитие на растителността в 
обхвата на коритото на реката. 

4. Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения, както и извършване 
на строителни дейности.  

5. Дейностите ще се извършват изцяло в речното русло на р. Киселчовска 
(Полянска) в посоченият участък, където няма предвидени, съществуващи и/или 
одобрени с устройствен или друг план дейности и други предложения. 

6. При почистването не се очаква генериране на отпадъци. При наличие на 
такива при самото почистване и изземване ще се събират и ще се извозват до 
депото за ТБО-Смолян. На самата площадка, определена за почистване, не се 
предвиждат ремонтно-възстановителни и обслужващи дейности по използваната 
техника. 

7. От дейността не се очаква образуването на отпадъчни води и не се 
предвижда изграждане на пречиствателни съоръжения.  

8. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на 
обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, а 
именно: 

 Почистването ще се осъществи по проект, който включва начина и техниката 
на изземването на инертния материал от водния обект, периодично контролното 
следене с геодезични методи на почистеният материал, визуален контрол, водене 
на пълна отчетност и документалност и недопускане на нарушаване на заложените 
параметри и мероприятия за почистване в съответното разрешително и проекта; 

 почистването ще се извършва равномерно и без образуване на ями, ще 
започва от долния край на участъка и ще продължава нагоре по течението на реката 
- ще бъде почистено речно корито след изпускане на завирените обеми води; 

 всички дейности в реката ще се извършват извън периода на размножаване 
на рибната фауна в реката и съгласно поставените допълнителни условия от 
компетентните институции; 

 ще се извършват замервания по геодезична мрежа за следене на 
достигнатото ниво на стоене на излишния твърд отток и резултатите ще се нанасят 
в специален дневник; 

 зареждането и подмяната с ГСМ ще с извършва извън границите на водния 
обект на специални площадки за целта, същото се отнася и за ремонтни работи по 
техниката, която ще се използва; 

 след приключване на работа ежедневно машините ще се извеждат извън 
обсега на водния обект. 

9. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, 
съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи 
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територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Участъкът се намира на 20 м. зад масивния бараж на р. Киселчовска 
(Полянска). Началото на участъка е с географски координати: N41°31'49.201" и 
Е24°35'24.673"на кота 1093,4 м, а краят му е на кота 1113,2 м, с географски 
координати: - N41°31'59.579" и Е24°35'12.094". Териториално площта попада в 
землището на с. Киселчово, общ. Смолян с код по ЕКАТЕ 36974. 

2.  Местоположението на участъка е определено с цел подобряване на 
пропускателната способност на река Киселчовска (Полянска) чрез намаляване на 
отложения твърд отток и оформяне коритото на реката в този участък. Мерките по 
почистването са определени като аварийни от междуведомствена комисия. 

3. Съобразено със становище  с изх. № КД-04-196/19.05.2017г., предложението 
е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите 
на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване 
наследните условия:

• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение; 
• Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния 
обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката; 
• Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност. 
4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в инвестиционното 

предложение. Всички дейности по почистване и отнемане на натрупания излишен 
твърд отток се извършват в границите на определения участък.  

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на заложените от възложителя мерки 
за ограничаване на замърсяването на околната среда, както и при спазване на 
условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните 
компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предвид местоположението, вида, характера (защита от бедствия и 
наводнения) и мащаба на предвидените в инвестиционното предложение дейности, 
при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на 
природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в 
защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. В 
тази връзка, предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване 
целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.  

2. Съобразно извършена проверка чрез информационната система за 
защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” се установи, че участъкът от 
река Киселчовска (Полянска), обект на инвестиционното предложение, засяга 
територия, на която е представено природно местообитание 9410 „Ацидофилни гори 
от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)”. Предвид характера на 
предвижданията, вида и обема на заложените дейности, няма вероятност от прякото 
унищожаване или увреждане на цитираното местообитание. 

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на мозаечно представени 
ефективни, потенциални и/или оптимални местообитания на видове от фауната, 
като обикновен щипок (Cobitis taenia), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
видра (Lutra lutra), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium), мечка (Ursus arctos), обикновен паракалопт 
(Paracaloptenus caloptenoides), полиаматус (Polyommatus eroides), еуфидриас 
(Euphydryas aurinia), както и някои видове прилепи като широкоух прилеп (Barbastella 
barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii), остроух нощник (M. blythii), 
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трицветен нощник (M. emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), голям подковнос 
(Rhinolophus ferrumequinum) и др.  

4. Отчитайки местоположението и характера на инвестиционното 
предложение, вкл. малката площ и краткотрайното въздействие от дейността по 
почистване и отнемане на натрупания твърд отток, няма вероятност реализацията 
на предложението да доведе до увреждане в значителна степен, както и влошаване 
качествата на посочените по горе местообитания в сравнение с настоящия момент. 
Конфигурацията на бреговете в участъка няма да се засягат, което предполага 
запазване на наличните местообитания. 

5. Времетраенето на дейностите по реализация на инвестиционното 
предложение е краткосрочно и не предполага генериране на шум, емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойството върху 
предмета и целите на опазване в защитените зони.  

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от 
значение за видовете предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-
Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. 

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
изчезване и/или намаляване на популациите на видовете птици, предмет на 
опазване на защитена зона  BG0002113 „Триград-Мурсалица”, тъй като не се 
предполага загуба, увреждане или фрагментация на хранителни и/или гнездови 
местообитания или места за почивка или укритие на птиците, както и до значително 
въздействие вследствие безпокойство, предвид краткотрайното въздействие от 
дейността по почистване и отнемане на натрупания твърд отток в речното легло, а 
възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими. 

8. Предвид вида и обема на заложените в предложението дейности, не се 
очаква реализацията му да доведе до кумулативно въздействие със значителен 
отрицателен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на 
опазване в защитените зони. 

9. Наличието на необходимата за обекта техническа инфраструктура не 
налага допълнително усвояване на територии, които да доведат до увреждане или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици 
предмет на опазване в зоните. 

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия. 

2. Съгласно писмо с изх.№ 1477/09.06.2017 г. на РЗИ – Смолян, реализацията 
на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и 
рискове за човешкото здраве на населението на с. Киселчово. 

3. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, както и 
периода за реализацията на предложението, потенциалните въздействия могат да 
се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на 
експлоатацията.  

4. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на 
инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданият 
участък. При спазване на изискванията на екологичното законодателство не се 
очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната 
среда. 

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 



V.O6qecrBeH [HTepec KbM npeflfloxeHxero 3a crpotarencrBo, 4efrnocrn unu
TexHoflorxx:

1. CurnacHo nhcMo c BX. NeKl-1[-1 1-228-(8)116.06.2017r., na KMera Ha O6u]rua
CrvronsH B nepiloAa 29.05.2017r. - 14.06.2017r. e ocilrypeH o6qecrBeH Aocrbn Ha

NH$oprvaqttflra no llprnoxeHne Ns2 Ha HHrepHer crpaHrqara il Ha nHQopMaLliloHHoro
ra6no" na o6ulraHara, KaKTo v Ha rHQopuaqiloHHoro ra6no B c. Mornnrqa v c.

Kilcenqoeo. B nucruoro e nocoqeHo, qe B pe3ynrar Ha ocilrypeuras o6r.qecrBeH Aocrbn B

3aKOHOyCTaHOBeHilf CpOK, He Ca nOCTbnBaflil Bb3paxeHrfl Cpeuly peanr3auhflTa Ha

npeAnoxeHileTo.
2. Curnacno nhcMo c BX. NoKfl[-1 1-228-(10)127.06.2017r., a nepiloAa

31 .05.2017r.-13.06.2017r., Bb3noxtArenf,r e ocurypvn o6r4ecreeH Aocrbn Ao
NHSopnaaqn+Ta no npilfloxeHile Ns2 3a ilHBecrilr-ll4oHHoro npe,qnoxeHhe a o$rca ua

$rpuara. B nrcnaoro e nocoqeHo, qe B 3aKoHoycraHoBeHilrr cpoK He ca nocrbnBaltil
Bb3paxe H ilF cpe u{y peafl il 3a qt4eT a Ha n peAn oxeH neTo.

3. B cpoxa na o6aa*BalnflTa r KbM Hacrofllt1r4F MoMeHr e PT1OCB - CuonRH He ca
nocTbnBafl il Bb3paxeHilF cpeqy peann3a4viflTa Ha npeAnoxeHileTo.

nPu n3nbflHEHl4E HA CflEEHl4TE yCflOBt4ft:

1. lzlaeuputBaHhre 4efiuocrr Aa He A3nv3ar n3BbH o6xeara Ha KoHcrarNeeH
npoToKon 3a cbcTocHileTo Ha peqHn flerfla B n3BbH peryflaqiloHHilTe rpaHilqilTe Ha
TepnTopt4FTa Ha o6nacr CMoncH, cbcraBeH or MelqqyBeAoMcrBeHara KoMmcnfl,
Ha3HaqeHa cuc 3anoae4 NoOK-03-02-362 ot 26.10.2016 r. ua O6nacrHmn ynpaBilren Ha
o6nac;r Cruonss il cKlltoqeHrfl AoroBop no L{n.140, an.S r an.6 or 3axoHa 3a BoAilTe.

2. Aa He ce .qonycKa 3aMbpcgBaHe Ha noBbpxHocrHoro rrrflo or AerZnocrrre no
pean H3LlpaHe Ha il H BecTil qr4oH HOTO npeAnOXeH He.

3. Ea He ce,qonycKa Hapy[uaBaHe Ha noqBhre e pailoHa.
4. llpttt peanh3ilLlu[ Ha npeAnoxeHHero tra He ce ,.qonycKar ceqil Ha ecrecrBeHa

xpa ra6pexHa pacrilTefl Hocr.
5. flefinocrrre B peKara .qa ce il3Br,pluBar il3BbH nepnoga Ha pa3MHoxaBaHe Ha

pw5uara $ayHa.

Hacrorqoro peuleHxe ce orHac, caMo 3a KoHKperHo 3aqBeHoro npeAnoxeHre u B nocoqeHlic My
KanaqrTer. Hacronqoro peuJeHre He orMeHq 3aAbflxeHusra Ha Bb3noxrrenq 3a r43nbnHeHxe Ha h3lrcKBa*,.*ra
xa 3axona 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa /3OOC/ u Apytu cneqxanHu 3aKoHt4 x no43aKoHoBx HopMarrBHr
a廟oBe И He MoЖ e Дa cЛyЖИ KaT0 0CHoBaHИ e 3a OTnaД aHe Ha OT『 OBOpHocrra cЪ

『nacHo ДeИcTBau4aTa
HOpMaThBHa

Ha
14HBeCTlrq14oHHOTO
peuJeHhe,

flpr.r
orroBopHocr no ,{n. 1

Ha ocHoeaxre
oT Aarara Ha h3aa

Peurexnero

vn.93, an.7 or 3ooc npx npoMrHa Ha Bb3roxl4Tenq, Ha napaMerpr4re Ha
noxeHre unu Ha HsKor4 or o6croqrencrBara, npr Kol4To e r3AaAeHo Hacrof,u{oro
unu HoBuF.r BE3noxrren rpn6aa cBoeBpeMeHHO Aa yBeAoura pl4ocB, rp. cruonrn.

e Hex3nbnHeHle Ha ycnoBucTa x MepKI4Te B peuJeHheTo, BhHoBHhTe nhqa HocsT
r.2 or 3axona 3a ona3BaHe Ha oKorrHara cpeAa.
.93, an.8 or 3ooc, Hacroqu{oro peueHue ry6ra npaeno geicrere, aKo B cpox 5 rogrnu

My He e 3anoqHano ocru{ecrBgBaHero Ha rHBecrhqxoHHoro npeAnoxeHre.
Aa 6uAe o6xaneaxo vpe: PHocB-cuonqn npeg Mranrcrbpa Ha oKorHara cpeAa lr

BoAlrre ulnnn npeg HИ cTpaTИBeH cЪД … 『 p.CMoЛ ЯH B 14¨ДHeBeH cpoK OT CЪ o6Щ aBaHeTO My Ha
3axHTepecoBaHhTe rluqa

l.ara'.27 .06.2017r.

ИHЖ.EKATEPИ HA「 J

,Qupexmop ua PI4OCB-Cuonnu


