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Мерки, свързани с плащания на площ, които ще стартират с 
2015кампания по  директни плащания 2015 г.

МяркаМярка 1010 „Агроекология„Агроекология ии климат“климат“
ММ 1111 ББ ““МяркаМярка 1111 „Биологично„Биологично земеделие“земеделие“
МяркаМярка 1212 „Плащания„Плащания попо НатураНатура 20002000 ии РамковатаРамковата директивадиректива заза
водите“водите“
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред  природни или Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред  природни или 
други специфични ограничения“други специфични ограничения“

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 г.

Стартиране на М10, М11, М12, М13 в рамките на
кампанията по СЕПП за 2015 г.

Готовност за стартиране:
1. Отразени коментари на ЕК по М10,М11,М12 и М13



Инвестиционни мерки:
МяркаМярка 4 24 2 Инвестиции в преработка/маркетинг наИнвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанскиселскостопанскиМяркаМярка 4.24.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански селскостопански 
продукти“продукти“

2015 г
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 г.

Готовност за стартиране:

Прием на заявления за 
подпомагане по М4.2

Готовност за стартиране:

1. Отразени коментари на ЕК по текста на мярката

2 Р б б2. Разработване на нормативна уредба и предстоящо съгласуване с партньорите

3. Предстои публикуване на проекта на наредба на http://mzh.government.bg



Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти

Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 
други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга;
Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 
замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровиниИнвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини 
и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
Инвестиции свързани с внедряването
Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти включителноИнвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 
такива свързани с къси вериги на доставка на системи за управление на 
качеството;
И ес за ро з о с о а е ер о зоб о е е ер й з оИнвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 
за собствено потребление;
Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, 
включително пречиствателни съоръжения.



Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти по Тематичната подпрограмаселскостопански продукти по Тематичната подпрограма 

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или 
нематериални активи, които се отнасят до:
Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка наСъздаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на 
земеделски продукти, включени в Анекс 1 ;
Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, 
приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска 
продукция;
Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително 
инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и 
хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по 
проекта;
Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия 
от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. ц у ц , р д
Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено 
потребление;
Инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза които щеИнвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще 
станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.



ПодмяркаПодмярка 66..22 СтартоваСтартова помощпомощ заза неземеделскинеземеделски дейностидейностид рд р рр щщ дд дд
Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в 
селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, 
което получава подпомагането.
Неземеделските дейности могат да включват:
Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически 
обекти и развитие на туристически услуги);
Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените р фу р р (
продукти и материали);

66 44 11 ИнвестицииИнвестиции вв подкрепаподкрепа нана неземеделскинеземеделски дейностидейности66..44..11 ИнвестицииИнвестиции вв подкрепаподкрепа нана неземеделскинеземеделски дейностидейности
66..44..22 ИнвестицииИнвестиции вв подкрепаподкрепа нана неземеделскинеземеделски дейностидейности попо
ТематичнатаТематичната подпрограмаподпрограма заза развитиеторазвитието нана малкималки стопанствастопанства

Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);



Мярка 9. Учредяване на групи и организации наМярка 9. Учредяване на групи и организации наМярка 9. Учредяване на групи и организации на Мярка 9. Учредяване на групи и организации на 
производителитепроизводителите

Помощта се отпуска за учредяване на групи и организации на производители в у у р ру р р
областта на селското стопанство.
За да бъде допустима за признаване и подкрепа групата или организацията на 
производители трябва да отговаря на определени условия.производители трябва да отговаря на определени условия.
да бъде група или организация на производители, за постигане на една от 
целите на мярката;
да бъде регистрирана в Търговския регистър съгласно Търговския закон илида бъде регистрирана в Търговския регистър съгласно Търговския закон или 
съгласно Закона за кооперациите на Република България;
групата да има минимум четири членове;
организацията да има минимум шест члена;
членовете на групата на производители всяка година трябва предлагат на пазара 
продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева;
членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на 
стойност не по-малко от 50 000 лева;



членове на групата или организацията могат да бъдат физически лица, еднолични 
търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), 
които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на р р р , р р р д р д
Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. като производители на такива земеделски продукти, за 
които организацията кандидатства за признаване;
членовете на групата или организацията трябва да са производители на земеделски ру р р р
продукти, за които групата кандидатства за признаване и подпомагане;
членове на група или организация на производители, която вече е била финансирана, 
няма да бъде допустима за финансиране в случай, че участва или се премества в друга 
група или организация от същата сфера
производител (физическо или юридическо лице) може да бъде подпомаган за всеки 
земеделски продукт като член само на една група или организация на производители;
 бпроизводител на два или повече земеделски продукти може да бъде член на различни 
групи или организации на производители за всеки земеделски продукт;
при вземане на решения в организации на производители, регистрирани по Търговския 

40 %закон, всеки член може да притежава не повече от 40 % от правото на глас.
да има разработен бизнес план за период от 5 години;
да изработи учредителен акт (дружествен договор/устав), както и вътрешни правила за 
работа на групата или организациятаработа на групата или организацията



БенефициентиБенефициенти

Групи и организации на производители, които
отговарят на определението „малки и среднир р „ р
предприятия” и са официално признати до края на
2020 г2020 г.
Помощта се отпуска на групи и организации на
производителите въз основа на бизнес планпроизводителите въз основа на бизнес план.



Мярка 10 Мярка 10 АгроекологияАгроекология и климат и климат рр рр

Направления по отглеждане и преработка наНаправления по отглеждане и преработка на 
лечебни растения:
Контрол на почвената ерозия;
Опазване на застрашени от изчезване местнир
сортове, важни за селското стопанство



Бенефициенти подмярка 10.3. Контрол на почвената ерозия.

Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица иБенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и 
еднолични търговци);
Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.
Бенефициентите по дейността трябва да преминат агроекологично обучение - семинари сБенефициентите по дейността трябва да преминат агроекологично обучение семинари с 
продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 
дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които вече имат предоставен документ за 
преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 р у у , у р р
„Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване 
на обучението;
Бенефициентите по дейността поемат ангажимент да водят дневник (регистър) на 
стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на 
поетото 5 годишно задължение;
Кандидатите за подпомагане могат да изберат да прилагат една от следните дейности
по противоерозионни мероприятие в обработваеми земи:

- създаване и поддържане на буферни ивици;
- поясно редуване на културите 



(Приложими) суми и проценти на предоставяната 
подкрепа

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на 
хектар земеделска площ:
За превръщане на обработваеми земеделски земи в 

315 /постоянно затревени площи – 315 евро/ха;
Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи:

б ф 40- за създаване и поддържане на буферни ивици- 40 
евро/ха;

38 2 /- за поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха.



Подмярка 10.6. Опазване на застрашени от изчезване местнир р
сортове, важни за селското стопанство

От „Лекарствените растения” се подпомагат посочените в Приложение 8 към НАРЕДБА № 
7 (от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.)  култури и сортове:р р р д ) у ур р
Невен (Calendula officinalis)- местна популация;
Мента (Mentha piperita)-местна популация; 
Блатно кокиче (Leucojum L.)-сорт „Снежинка”; ( j ) р
Лавандула (Lavandula. oficinalis)-сортове „Карлово”; „Хемус”; „Дружба” и „Хебър” ; 
Бяла маслодайна роза (Rosa alba)-популация

Бенефициенти
Бенефициенти могат да бъдат: земеделски стопани (физически и юридически лица и 
еднолични търговци) и научни институции;д р ц ) у уц ;
Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.



(Приложими) суми и проценти на предоставяната 
подкрепа

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на 
хектар земеделска площ:р д щ

Подпомагането се предоставя до 50 ха от застрашен от генетична 
ерозия сорт на земеделски стопанин

Ароматно медицински култури 536 86 евро/хаАроматно-медицински култури - 536,86 евро/ха.



Мярка 11 Биологично земеделиеМярка 11 Биологично земеделиерр
ПодмяркаПодмярка 11.1 Плащания за преминаване към практики и 11.1 Плащания за преминаване към практики и 
методи за биологично земеделие. Бенефициентиметоди за биологично земеделие. Бенефициенти

Бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и 
юридически лица и еднолични търговци);
Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от 
Р (ЕС) № 1307/2013 Е й СРегламент (ЕС) № 1307/2013 г. на Европейския парламент и Съвета 
от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни 
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамкитеплащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките 
на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета;
Да бъдат регистрирани в ИСАК.



(Приложими) суми и проценти(Приложими) суми и проценти 
на предоставяната подкрепа

Подпомагането се предоставя под формата наПодпомагането се предоставя под формата на 
годишни плащания на хектар земеделска площ:
ННивото за подпомагане на ароматни и медицински
растения е 515 Евро/ха



Мярка 11 Биологично земеделиеМярка 11 Биологично земеделиерр
ПодмяркаПодмярка 11.1 Плащания за поддържане на практики и 11.1 Плащания за поддържане на практики и 
методи за биологично земеделие. Бенефициентиметоди за биологично земеделие. Бенефициенти

Бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и 
юридически лица и еднолични търговци);
Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от 
Р (ЕС) № 1307/2013 Е й СРегламент (ЕС) № 1307/2013 г. на Европейския парламент и Съвета 
от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни 
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамкитеплащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките 
на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета;
Да бъдат регистрирани в ИСАК.



(Приложими) суми и проценти(Приложими) суми и проценти 
на предоставяната подкрепа

Подпомагането се предоставя под формата наПодпомагането се предоставя под формата на 
годишни плащания на хектар земеделска площ:
ННивото за подпомагане на ароматни и медицински
растения е 405 Евро/ха



Мярка 12 Мярка 12 —— Плащания по „Натура 2000“ и Плащания по „Натура 2000“ и 
Рамковата директива за водитеРамковата директива за водитеРамковата директива за водитеРамковата директива за водите

ПодмяркаПодмярка 12.1. 12.1. Компенсаторни Компенсаторни плащания за земеделски площи в плащания за земеделски площи в 
Натура 2000 БенефициентиНатура 2000 Бенефициенти

Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически 

Натура 2000. БенефициентиНатура 2000. Бенефициенти

лица и еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата 
на защитените територии по Натура 2000;
Кандидатите за подпомагане трябва да бъдат регистрирани в ИСАК.
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на 
хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/ за 
земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона отземеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от 
Натура 2000. Подпомагането по тази подмярка се ограничава до максималните 
ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013.
Максималният размер на плащане за хектар земеделска земя за година е 200Максималният размер на плащане за хектар земеделска земя за година е 200 
евро/ха, съгласно Приложение II на Регламент( EC) № 1305/2013



Мярка 13 Мярка 13 —— Плащания за райони, изправени пред Плащания за райони, изправени пред 
природни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограничения

ПодмяркаПодмярка 13.1. Компенсаторни плащания в планински район. 13.1. Компенсаторни плащания в планински район. 
БенефициентиБенефициенти

Бенефициентите по мярката са активни земеделски стопани

БенефициентиБенефициенти

ф р
(физически и юридически лица) по смисъла на чл. 9 на
Регламент (ЕС) 1307/2013 и съответното национално
законодателство.
Бенефициентите – физически лица, еднолични търговци и
юридически лица трябва да са земеделски стопани по смисъла наюридически лица трябва да са земеделски стопани по смисъла на
Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на 
хектар 



(Приложими) суми и проценти(Приложими) суми и проценти 
на предоставяната подкрепа

Диференцираните нива на плащания в планинскитеДиференцираните нива на плащания в планинските 
райони са в зависимост от размера на стопанството са 
следните в Евро / хектар:следните, в Евро / хектар:
до – 50,0 ха - 130 евро;
за частта над 50 0 ха – 100 0 ха - 70евро;за частта над 50,0 ха 100,0 ха 70евро;
за частта над 100,0 ха - 30 евро



Мярка 13 Мярка 13 —— Плащания за райони, изправени пред Плащания за райони, изправени пред 
природни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограниченияприродни или други специфични ограничения

ПодмяркаПодмярка 13.1. Компенсаторни плащания за други райони, засегнати 13.1. Компенсаторни плащания за други райони, засегнати 
от значителни природни ограниченияот значителни природни ограничения БенефициентиБенефициенти

Бенефициентите по мярката са активни земеделски стопани

от значителни  природни ограничения. от значителни  природни ограничения. БенефициентиБенефициенти

ф р
(физически и юридически лица) по смисъла на чл. 9 на
Регламент (ЕС) 1307/2013 и съответното национално
законодателство.
Бенефициентите – физически лица, еднолични търговци и
юридически лица трябва да са земеделски стопани поюридически лица трябва да са земеделски стопани по
смисъла на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП).
Подпомагането се предоставя под формата на годишни
плащания на хектар



(Приложими) суми и проценти(Приложими) суми и проценти 
на предоставяната подкрепа

Диференцираните нива на плащания в райони с природниДиференцираните нива на плащания в райони с природни 
ограничения, различни от планинските райони, са в 
зависимост от размера на стопанството са следните взависимост от размера на стопанството са следните, в 
Евро / хектар:
до – 50 0 ха - 70 евродо 50,0 ха 70 евро
за частта над 50,0 ха – 100,0 ха - 30евро
за частта над 100 0 ха - 15 евроза частта над 100,0 ха 15 евро



Мярка 16 Мярка 16 —— СътрудничествоСътрудничество
ПодмяркаПодмярка 16 1 Подкрепа за сформиране и функциониране на16 1 Подкрепа за сформиране и функциониране наПодмяркаПодмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за 
иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. 
Б фБ ф

Бенефициенти по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за

БенефициентиБенефициенти

селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен
иновативен проект.
Всяка оперативна група се създава като дружество по Закона за задължениятар ру ру
и договорите. Членовете на оперативната група подписват договор за
дружество по чл.357 от Закона за задълженията и договорите. В договора
задължително се посочват следните условия: права и задължения на членовете;задължително се посочват следните условия: права и задължения на членовете;
разпределение на отговорностите; процедура по взимане на решения,
включително определяне на водещ член на оперативната група, който ще
отговаря за организацията и исканията за плащане; в случаите на инвестицияотговаря за организацията и исканията за плащане; в случаите на инвестиция
се посочва кой ще осигурява частното финансиране и кой ще стане собственик
на инвестицията, след като проектът бъде завършен в случай,че инвестицията

йпродължава да има стойност.



Допустими разходиДопустими разходи
Подкрепата по мярката се отпуска като обща сума, която 
покрива разходите за сформиране, за сътрудничеството и 
разходите за изпълнение на проекти с размер на сумата по 
дейности:
Проучвания за приложимост на иновативния проект –
5 000 евро на година за оперативна група;
Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната 
група – 10 000 евро на година за оперативна група
Текущи разходи във връзка със сътрудничеството –
35 000 евро на година за оперативна група
Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, 
включително разходи за инвестиции – съгласно 
представен инвестиционен план.



Мярка 16 Мярка 16 —— СътрудничествоСътрудничество
ПодмяркаПодмярка 16 2 Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови16 2 Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови

Бенефициенти по подмярката са новосъздадени клъстери които изпълняват

ПодмяркаПодмярка 16.2. Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови 16.2. Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови 
продукти, практики, процеси и технологии. Бенефициентипродукти, практики, процеси и технологии. Бенефициенти

Бенефициенти по подмярката са новосъздадени клъстери, които изпълняват
конкретни проекти за сътрудничество.
Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска
под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:
Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на
година за новосъздаден клъстер;
С 10 000Стимулиране на интерес и разширяване на състава на клъстера – 10 000 евро на
година за новосъздаден клъстер;
Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за
новосъздаден клъстер;
Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително
разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план.р р



Мярка 16 Мярка 16 —— СътрудничествоСътрудничество
ПодмяркаПодмярка 16 4 Подкрепа за хоризонтално и вертикално16 4 Подкрепа за хоризонтално и вертикалноПодмяркаПодмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата на доставки за сътрудничество между участниците във веригата на доставки за 
изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни 

П йП йпазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, 
свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните 
пазари. Бенефициентипазари. Бенефициенти

Бенефициентите са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или
търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна
къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите
могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона
за задълженията и договорите, които осъществяват хоризонтално и вертикалнод д р , щ р р
сътрудничество за изграждането и развитието къси вериги на доставки или за
изграждането и развитието на местни пазари.
При кандидатстване за подкрепа по подмярката организациите се определятПри кандидатстване за подкрепа по подмярката организациите се определят
като„Обединение за къса верига на доставки” като се добавя и конкретно име
или „Обединение за местен пазар” като се добавя и конкретно име, с цел
идентифициране при дейностите за популяризиранеидентифициране при дейностите за популяризиране.



БюджетБюджет нана ПрограматаПрограмата заза развитиеразвитие нана селскитеселските районирайони
заза периодапериода 20142014 –– 20202020 гг..

Общият бюджет възлиза на 2 917 495 262 евро,Общият бюджет възлиза на 2 917 495 262 евро,
(в т.ч. принос от ЕЗФРСР 2 366 716 966 евро).
В сравнение с предишният програмен период
това е намаление от 275 531 630 евро, или с 10.4р ,
% по-малко.

Бюджета на ПРСР е разпределен между 18
мерки, които са избрани за прилагане.



УвеличениеУвеличение нана бюджетабюджета спрямоспрямо еквивалентниеквивалентни меркимерки 20072007--20132013дд рр рр

Мярка
Бюджет публични 
средства, евро, 
ПРСР 2007-2013

Бюджет публични 
средства, евро, 

юли 2014 

Бюджет публични 
средства, евро, 
януари 2015

Мярка 4-Инвестиции в материални активи. 720 286 622 760 062 305 776 047 703

Мярка 11-Биологично земеделие. 32 289 145 102 906 495 151 593 439Мярка 11 Биологично земеделие. 32 289 145 102 906 495 151 593 439

Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и 
Рамковата директива  за водите. 39 322 805 62 367 572 139 676 037



Проект: „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”

За	връзка	с	екипа	на	проекта:
Фондация	„Информация	и	природозащита”

l bwww.ecologybg.com
consult@ecologybg.com
тел./факс:	02	872	14	83


