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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 29.12.2017 г. Решение № СМ-041-
ПР/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
инвестиционно предложение: „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с 
идентификатор 05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, 
възложител: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №8, с. Борино, 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 29.12.2017 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 29.12.2017г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-041-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: „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с 
идентификатор 05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, с. Борино, общ. Борино, 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: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №8, с. Борино, обл. Смолян. 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за 

бутилиране на пастьоризирано прясно мляко, в ПИ с идентификатор 05462.5.1, 
м.„Долна Сабурча“, общ. Борино, обл. Смолян. Предприятието ще преработва краве 
мляко основно собствено производство, като при недостиг ще изкупува мляко от 
други производители. Суровото мляко ще се събира само от регистрирани ферми I -
ва категория, охладено до 6-8°С. Предвижда се преработка на около 1200 литра 
мляко на ден. Водоснабдяването на предприятието ще се осъществи от 
съществуващата водопроводната мрежа на с. Борино, а електрозахранването - от 
изградената разпределителната мрежа на „ЕВН България“ АД. За предложението не 
се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в 
обхвата на т.7, буква „в“ – „производство на млечни продукти“ 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 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (бон., 
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ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи 
на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в границите на защитена зона 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.); 

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 настоящето 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) и Плана за управление на риска от 
наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (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 пастьоризиране и бутилиране на 
прясно мляко, основно собствено производство. При недостиг ще се изкупува и 
обработва мляко от други производители. Предприятието ще е със застроена площ 
0,456 дка. Основната сграда ще има подсилена стоманобетонова конструкция и 
фундаментна плоча върху която ще се реализира сморазливен под. Предвидени са 
сифони и наклони към тях за безпроблемно извеждане на водите от миене на 
помещенията. Замърсените води ще заустват във водоплътна изгребна яма. 
Стените ще бъдат облицовани с топлоизолационни панели с повърхност от 
полиетиленово покритие отговарящи на условията на хранително предприятие. 

2. Суровото мляко ще се събира само от регистрирани ферми I -ва категория, 
охладено до 6-8°С. Транспортирането на млякото от фермите към предприятието 
ще се извършва със специализирани камиони-цистерни, снабдени с необходимото 
оборудване за поддържане на постоянна температура. Стандартизираното и 
хомогенизирано мляко ще се транспортира чрез помпа до пастьоризатора, където 
ще се пастьоризира при температура 92-96°С и ще се прехвърля в съдовете за 
„задръжка“, за около 20-30 минути. Охладеното до 10°С в пастьоризатора мляко, ще 
се опакова в различни опаковки и обеми според получените заявки от 
потребителите. Готовите опаковки с мляко ще се затварят етикетират/маркират и 
подават за съхранение в хладилна камера при температура 2 – 4° С. 

3. Производственият процес е свързан с преработване – пастьоризиране на 
прясно мляко. Цехът ще работи на една смяна 8 ч. със 7 дневна работна седмица. 
Ефективния фонд работно време ще е 325 дни/год или 2600 ч. Очакваната 
средночасова производителност 150 л./час 1200 л/ден или 390000 л./год. Преди да 
бъде прието, млякото ще му се извършва физикохимичен анализ, в лабораторията 



3/6

на предприятието. В лабораторията ще се извършват освен анализите на суровото 
мляко и анализи на отпадъчни води получени в резултат на дейността.  

4. На площадката на цеха ще се оформят следните зони: зона за прием на 
суровината със съответната площадкова инфраструктура, в т.ч. приемна рампа, 
пътни връзки, площадки за маневри и паркиране; зона за отдих и битово 
осигуряване на работещите на обекта, в т.ч. стаи за почивка, санитарни помещения, 
столова, административни офиси; зона за преработка, пакетиране и съхранение до 
експедиция на готовата продукция. 

5. Водоснабдяването на цеха ще се осъществи от съществуващата 
водопроводната мрежа на с.Борино, а електрозахранването от изградената 
разпределителната мрежа на „ЕВН България“ АД. 

6. Основното количество топлина за процеса ще се осигури от котел на пропан 
– бутан. На площадката ще се достави дизелов агрегат, който се включва 
автоматично при прекъсване електрозахранването на обекта, с което се гарантира 
непрекъснатия режим на рабата на автоматизираната отчетна и контролираща 
апаратура. Очаква се общата инсталирана ел. мощност на предприятието да не 
надхвърли 150 kW.  

7. Предприятието ще формира два потока на отпадъчните води - около 2,4 – 
2,6 м. куб./ден за измиване на помещенията и оборудването и около 1,0 м.куб. за 
питейно – битови нужди. И двата потока ще заустват във водоплътна изгребна яма, 
като промишлените води предварително ще бъдат пречистени в локален 
мазниноуловител модулен тип. Водите от ямата периодично ще се изпомпват 
транспортират до пречиствателна станция за битови води по договор с „ВиК“ ЕООД.  

8. До обекта има съществуващ транспортен достъп. В тази връзка, при 
реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна 
на съществуващата пътна инфраструктура. 

9. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно действащото екологично 
законодателство. 

10. 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. 

11. Инвестиционното предложение е във връзка с друго предприятие на 
възложителя, разположено в непосредствена близост и е етап от цялостно 
затваряне на цикъла от производство до реализация на готова продукция.  

12. Отчитайки характера, площта и местоположението на инвестиционните 
предложения, при стриктно спазване на предложените мерки и условия за 
ограничаване на въздействията върху компонентите и факторите на околната среда, 
при експлоатацията на обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт 
на околната среда, както и възникване на кумулативно въздействие със значителен 
ефект. 

13. 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 
територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района: 

1. Предложението ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 
05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, землище на с. Борино, обл. Смолян. Общата площ на 
имота е 1212 м.кв., съгласно скица № 15-107470/13.03.2017 г. на СГКК гр. Смолян. 
Имотът е собственост на възложителя, територията е земеделска, с начин на 
трайно ползване на имота – нива. За реализация на инвестиционното предложение 
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ще се извърши промяна на предназначението на земята в терен за предимно 
промишлена дейност. 

2. 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) и Плана за управление на риска от 
наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото 
становище с изх. № ПУ-01-203/18.10.2017г., предложението е допустимо от гледна 
точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро 
състояние на водите при спазване на следните условия: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД Смолян за водоснабдяване на обекта. 
 Да се изгради водоплътна изгребна яма, като периодично водите в нея да се 

извозват от оторизирана фирма. 
 Да се изгради локален мазниноуловител модулен тип за пречистване на 

промишлените отпадъчни води преди да постъпят в водоплътна изгребна яма. 
 Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане и допречистване на 

отпадъчните води в съществуваща ПCOB. 
3. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на собствеността на 

имота, използване на съществуващата инфраструктура и условията за реализиране 
на инвестиционното предложение. 

4. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно 
охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на 
водоизточници на минерални води. 

5. Предложението се намира извън определените райони със значителен 
потенциялен риск от наводнения в източно белеморски район и не попада в зони, 
които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 
наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. 

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

7. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
не се очаква да бъдат засегнати, 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. Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши целостта, 
структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона BG0001030 
„Родопи-Западни“, тъй като ще се засегне незначителен процент от площта ѝ 
(0,00004 %).

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се засягат природни 
местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в 
зоната и не може да се очаква загуба на площ, както и увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитената зона. 

3. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението попада в обхвата 
на оптимални местообитания на някои на видове от фауната, предмет на опазване в 
защитената зона, като полиаматус (Polyommatus eroides), еуфидриас (Euphydryas 
aurinia), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), мечка (Ursus arctos) и др. Предвид 
местоположението, характера на предвижданията, както и характера на засегната 
територия (земеделска територия с НТП: „нива“), вкл. малката площ, реализацията 
на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до унищожаване, 
увреждане или значително фрагментиране на местообитанията на видовете, 
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предмет на опазване в границите на горецитираната защитена зона в сравнение с 
настоящия момент. 

4. Не се очаква дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху 
видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на 
опазване в защитената зона, респективно до намаляване на числеността и 
плътността на популациите им. 

5. Предвидените дейности по реализация на инвестиционното предложение ще 
се извършват и са планирани така, че при правилната експлоатация на обекта, при 
спазване на нормативните изисквания и заложените в настоящото решение условия, 
не предполагат значително влошаване качествата на местообитания за 
размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове, вкл. птици, предмет на 
опазване в защитената зона в сравнение с настоящия момент.  

6. Възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими и 
в тази връзка не се очакват значителни негативни въздействия, като унищожаване 
или дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на 
опазване в защитената зона, по време на реализацията и експлоатацията на обекта.  

7. Наличието на съпътстваща техническа инфраструктура до имота не 
предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, включително 
птици, предмет на опазване в зоните. 

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване 
в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и 
инвестиционни предложения.  

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 разглеждания имот. 

2. Съгласно писмо с изх.№ 3106/23.11.2017г. на РЗИ – Смолян е изразено 
писмено становище, че при строителството и експлоатацията на предприятитето за 
пастьоризирано мляко не се очаква да възникне въздействие върху здравното 
състояние на населението на с.Борино и не е необходимо изготвяне на доклад по 
ОВОС. 

3. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

4. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като обратими и управляеми. 

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно писмо на община Борино с вх. №КПД-11-831-(9)/01.12.2017г., в 
периода 14.11.2017 г.– 30.11.2017 г., е осигурен обществен достъп до информацията 
по приложение №2 от Наредбата за ОВОС на интернет страницата и 
информационното табло в сградата на община Борино. В писмото е посочено, че в 
законоустановения срок не са постъпвали становища/възражения/мнения и др. от 
заинтерисовани лица и организации, срещу реализацията на предложението. 

2. Съгласно писмо на възложителя с вх. №КПД-11-831-(10)/20.12.2017г., е 
осигурен обществен достъп на информацията по приложение №2 от Наредбата за 
ОВОС, чрез поставянето и на общественодостъпно място в офиса на фирмата. 



l4n$opurallhera e onoBecreHa Ha 10.11.2017r' 3a cpoK or 14 AHl4' B

3aKoHoycTaHoBeHnf,T cpoK He ca nocTbnBanil xan6n n cTaHoBt4qa oT rpaxAaHnTe.

3. B cpoxa Ha o6cesaaHnlra il KbM Hacrom.lt4e MoMeHT e PI4OCB-CuonRH He ca

nocTbnBann Bb3paxeHhe cpeu-ly peanh3aqheTa Ha npeAnoxeHl4eTo.

nPu u3nbnHEHl4E HA CflEAHI4TE YcrlOBl'lfl:
1. ,flefinocrrare no pean]43aqve Ha npe.qnoxeHnero Aa ce h3BbpuJBar B rpaHnqilTe

Ha uMora. [a ne ce AonycKa 3aMbpcnBaHe c 6nroeh ]4 crporrenHn ornaAbq[ Ha cbceAHH

nnot414, KaKTO il nOBpeMaHe il yHl4tloxaBaHe Ha cbulecTByBau-laTa B cbceAHil TepeHll

TpeBncTa, AbpBecHa h xpacToBa pacTnTeflHocr.
2. l-lpra u3BbprrBaHe Ha o3eneHeBaHe B nMora, Aa ce u3nofl3Bar xapaKTepHn,

MecrHl4 sa paioxa pacrnreflHil Br4AoBe, c Kor4To Aa ce o6orarn Bn4oBoro pasnoo6pa3ve,

KaTO He Ce AOnyCKa 3acaxAaHe c hHBa3l4BH14, ,{Y}Kqn BIAOBe pacTeHnfl.

3. Aa He ce AonycKa 3aMbpcFBaHe Ha noBbpxHocrHnre n noA3eMHn Bo.qn or
gefinocrnre no peann3upaHe h eKcnnoararlns Ha J4[,l.

4. [a ce cKn]ol{u AoroBop c,,Bt4K" EOOA CMoncH 3a BoAocHa64neaHe Ha o6exra.

5. [a ce n3rpaAn Bo,qonnbrna nsrpe6Ha FMa B noAxo4gu] o6eu, Karo nepnoAr.lHo

BoAr4Te B HeF Aa ce n3Bo3Bar or oropl43rlpaHa Suptrla.
6. ,.[a ce n3fpa+V noKaneH Ma3HnHoynoBnrefl MoAyneH Tnn 3a npeqhcrBaHe Ha

npoM14tuneHure ornaAbqHh BoAil npeAu Aa nocrbner B BoAonnbrHa n3rpe6na sua.
7. [a ce cKn]oqh ,qoroBop c oropr43r4paHa Snpnaa 3a npneMaHe il AonpeqilcrBaHe

Ha ornaAbqHilre BoAt4 B cbulecrByBaula flCOB. flpn Heat3MoxHocr Ha rpaHcnoprnpaHe
Ha ornaAbqHrre BoAt4 Ao pa6orer4a flCOB, Aa ce u3rpaAil cbopbxeHile 3a rFXHoro

npeqncrBaHe Ao HopMnre Ha Hape46a Ne7/2000 ro4, 3a KaHanr3aqhoHHa nnpexa 6es

il3rpaAeHa flCOB 14 orna4bqHilTe Bogt,r ce rpaHcnoprupar Ao KaHafln3aqiloHHara Mpexa

Ha c.EopnHo.
8. Aa ce cna3Bar pa3nopeg6rre na Hapeg6ara 3a ynpaBfleHne Ha crpol4TenHnre

oTnaAbLll4 v 3a BflaraHe Ha peqrKnnpaHn cTpoilTenHn MaTepnar]H B eTana Ha

crponrencrBoro Ha nnol4aAKara. FenepnpaHilTe or gefinocrra Ha o6erra ornaAbLll4 Aa

ce rperilpar cuo6pa3Ho pa3nope46ure Ha 3axoHa 3a ynpaBneHile Ha ornaAbllilTe;
9. ,.Qa ce n3rorBf,T Aochera Ha hHcranilpaHhre xnaAAnHV cbopbxeHilF B

cborBercrBue c n3ncKBaHilFTa Ha 3axona 3a qrcrorara Ha arnnocQepHllf, Bb3Ayx;

Hacront4oro peuteHyte ce oTHacg caMo 3a KoHKpeTHO 3af,BeHOTO npeAnoxeHxe H B nocoqeHhn My

KanaqhTer. Hacront4oro peuieH]/|e He oTMeHt 3aAbnxeHxnTa Ha Bb3noxrrent 3a h3nbtrHeHhe Ha ll3l.lcKBaHH9Ta

xa 3axoxa 3a ona3BaHe Ha oKonHaTa cpeAa /3OOC/ n Apyru cneqranHh 3aKoHll h noA3aKoHoBll HoPMaTnBHll

aKToBe r He Moxe Aa cnyxlr Karo ocHoBaHhe 3a orna,qaHe Ha orroBopHocrra ctrnacHo Aeicreaulara
HopMarxBHa ypeg6a.

Ha ocHoBaHxe ,{n.93, an.7 or 3OOC npx npoMeHa Ha Bb3noxrrenr, Ha napaMerpxre Ha

nHBecrltql,roHHoro npeAnoxeHle nnn Ha HnKor or o6crogrencrBara, npgr Kohro e ll3AaAeHo Hacronuloro
peuJeHre, Bb3noxxrenAT nnn HoBlrr Bb3roxlrren rpn6aa cBoeBpeMeHHo Aa yBeAour PI4OCB, rp. Cuonnx.

npr xoxcrarytpaHe Helt3nbnHeHlte Ha ycnoBrtTa x MepKxTe B peueH[eTo' B]lHoBHl,lTe nxqa Hocsr

orroBopHocr no qn. 166, r. 2 or 3axola 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa'
Ha ocxoaaxne sn.93, an.8 or 3OOC, HacroeLqoro peuJeHlte ry6n npaaro geicrane, axo B cpoK 5 roAvtrr

oT AaTaTa Ha x3AaBaHeTo My He e 3anoqHano ocbl4ecTBgBaHeTO Ha llHBecTHql4oHHOTO npeAnoxeHre.
Peuexnero Moxe Aa 6uAe o6xanBaHo qpe3 Pl4OCB-CrvroncH npeA Muxrcrupa Ha oKonHara cpeAa x

BoAt4Te ulunu npeg AgMxHncrparnBeH cbA - rp.Cuonnx e 14-AHeeeH cpoK or cuo6ulaBaHero My Ha

3arHrepecoBaH yrTe nrtqa no peAa xa AAU r nrcrparxBHo-n pgqecyan Hnc KoAeKc.
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