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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

„Силагро“ ЕООД,  

гр. Силистра, п.к. 7500, ул. ул.Н.Й. Вапцаров № 55, ет. 11, ап. 61, тел.: 0895433548 

2. Пълен пощенски адрес. 

гр. Силистра, общ. Силистра, п.к. 7500, ул. ул.Н.Й. Вапцаров № 55, ет. 11, ап. 61 

3. Телефон, факс и e-mail. 

тел.: 0899185187, e-mail: silagro.ltd@gmail.com 

4. Лице за контакти. 

Митко Пенчев, тел.: 0899185187, e-mail: silagro.ltd@gmail.com 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение ще се реализира имоти в землището на с. Айдемир, общ. 
Силистра, обл. Силистра на площ от 19,221 ha. 

Земите, предмет на инвестиционното предложение, се стопанисват от „Силагро“  ЕООД на 
база договори за аренда на земеделски земи, представени в приложение. 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС се разработва за: 

- ИП „Създаване на трайни насаждения от сливи и череши“, с местоположение поземлени 
имоти с идентификатори 00895.63.184, 00895.63.185, 00895.63.186, 00895.63.187, 00895.63.188, 
00895.63.190, 00895.63.191, 00895.63.196, 00895.63.197, 00895.63.198, 00895.63.199, 00895.63.200, 
00895.63.201, 00895.63.202, 00895.63.203, 00895.63.204, 00895.63.205, 00895.63.206, 00895.63.207, 
00895.63.208, 00895.63.209, 00895.63.228, 00895.63.229, 00895.63.230, 00895.63.231, 00895.63.232, 
00895.63.234, 00895.63.235, 00895.63.240, 00895.63.392, 00895.63.393, 00895.63.394, 00895.63.395, 
00895.63.396, 00895.63.397, 00895.63.398, 00895.63.399, 00895.63.400, 00895.63.401, 00895.63.402, 
00895.63.403, 00895.63.404, 00895.63.405, 00895.63.407, 00895.63.408, 00895.63.409, 00895.63.410, 
00895.63.411, 00895.63.412, 00895.63.413, 00895.63.414, 00895.63.415, 00895.63.416, 00895.63.418, 
00895.63.419, 00895.63.420, 00895.63.421, 00895.63.422, 00895.63.423, 00895.63.424, 00895.63.425, 
00895.63.426, 00895.59.1 и 00895.59.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Айдемир, община Силистра, за което с писмо изх. № АО-3169-(1)/10.06.2021 година Директорът 
на РИОСВ-Русе е определил процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС; 
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- ИП „Създаване на трайни насаждения от кайсииˮ, с местоположение поземлени имоти с 
идентификатори 00895.59.71, 00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74, 00895.59.6 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра, за което с писмо изх. № АО-
3287-(2);АО-3169-(2)/16.06.2021 година Директорът на РИОСВ-Русе е определил процедура по 
преценяване на необходимостта от ОВОС. 

- намерения на ръководството на „Силагро“  ЕООД за поставяне на капкова напоителна 
система за имоти с идентификатори 00895.59.71, 00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74, 
00895.59.6 и 00895.59.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, 
община Силистра. 

В хода на процедурата ръководството на дружеството взе решение за промяна на вида на 
трайните насаждения в имот с идентификатор 00895.59.69 по КК и КР на с. Айдемир. В 
уведомлението за ИП е заявено, че в този имот ще се отглеждат череши, към настоящия момент 
заявяваме, че в имота ще бъде създадено трайно насаждение от кайсии. Променя се и схемата на 
засаждане на черешите в имот с идентификатор 00895.59.1, като се запазва видът на трахните 
насаждения – череши. 

В Таблица №1-1а са представени данни за начин на трайно ползване и площ на поземлените 
имоти, предмет на инвестиционното предложение: 

Таблица № 1-1а 

Имот 
идентификатор 

Начин на трайно 
ползване 

Площ, (ha) ИП - насаждение 

00895.63.184 
Изоставена орна 

земя 
0,0522 

Кюстендилска синя 
слива 

00895.63.185 Изоставена орна земя 0,0432 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.186 Изоставена орна земя 0,0594 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.187 Изоставена орна земя 0,1075 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.188 Изоставена орна земя 0,1097 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.190 Изоставена орна земя 0,1052 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.191 Изоставена орна земя 0,1012 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.196 Изоставена орна земя 0,0731 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.197 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0999 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.198 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1174 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.199 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1021 
Кюстендилска синя 

слива
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Имот 
идентификатор 

Начин на трайно 
ползване 

Площ, (ha) ИП - насаждение 

00895.63.200 Изоставена орна земя 0,1020 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.201 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0532 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.202 Изоставена орна земя 0,1067 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.203 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0509 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.204 Изоставена орна земя 0,1274 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.205 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1060 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.206 Изоставена орна земя 0,3148 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.207 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1672 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.208 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0946 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.209 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1243 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.228 Изоставена орна земя 0,0916 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.229 Изоставена орна земя 0,0687 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.230 Изоставена орна земя 0,1063 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.231 Изоставена орна земя 0,0562 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.232 лозе 0,1500 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.234 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0864 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.235 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1318 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.240 Изоставена орна земя 0,3445 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.392 Изоставена орна земя 0,0431 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.393 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0970 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.394 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0997 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.395 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0996 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.396 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1022 
Кюстендилска синя 

слива
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Имот 
идентификатор 

Начин на трайно 
ползване 

Площ, (ha) ИП - насаждение 

00895.63.397 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0555 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.398 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0550 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.399 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0974 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.400 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1056 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.401 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0496 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.402 Изоставена орна земя 0,0538 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.403 Изоставена орна земя 0,1044 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.404 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1075 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.405 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0987 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.407 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1054 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.408 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1514 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.409 Изоставена орна земя 0,1424 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.410 Изоставена орна земя 0,1025 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.411 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1071 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.412 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0986 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.413 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1055 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.414 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1003 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.415 Изоставена орна земя 0,0500 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.416 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0533 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.418 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0734 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.419 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0468 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.420 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0566 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.421 Изоставена орна земя 0,0977 
Кюстендилска синя 

слива
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Имот 
идентификатор 

Начин на трайно 
ползване 

Площ, (ha) ИП - насаждение 

00895.63.422 Изоставена орна земя 0,0921 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.423 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0925 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.424 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1060 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.425 
Изоставено трайно 

насаждение 0,0691 
Кюстендилска синя 

слива

00895.63.426 
Изоставено трайно 

насаждение 0,1213 
Кюстендилска синя 

слива

ОБЩО: 6,1946 
Кюстендилска синя 

слива 

00895.59.1 лозе 7,2328 Череши 

ОБЩО: 7,2328 череши 

00895.59.69 лозе 2,7713 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

00895.59.71 лозе 0,4502 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

00895.59.72 лозе 0,4002 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

00895.59.73 лозе 0,6001 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

00895.59.74 лозе 0,2713 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

00895.59.6 лозе 1,3005 
кайсии, монтиране на 

капкова поливна 
система 

ОБЩО: 5,7936 кайсии 

 

За осигуряване на висок добив от трайните насаждения – кайсии, е необходимо те да се 
напояват. 
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За напояване на имотите, в които ще се отглеждат кайсии, е предвидено използване на вода 
от собствен водоизточник – тръбен кладенец, който е в процедура по получаване на 
разрешително към Басейнова дирекция Дунавски район. За изграждане на водоизточника е 
приключена процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС с Решение за преценяване на 
необходимостта от ОВОС № РУ-18-ПР/2020 година. Водовземното съоръжение ще е 
разположено в имот с идентификатор 00895.59.66 по КК и КР на с. Айдемир, като е предвидена 
система за капково напояване. 

Настиящото инвестиционно предложение включва продължаване на надземната част на 
системата за капково напояване до поземлени имоти с идентификатори 00895.59.69, 00895.59.71, 
00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74 и 00895.59.6. 

Съгласно писма изх. № . № АО-3169-(1)/10.06.2021 година и изх. № АО-3287-(2);АО-3169-
(2)/16.06.2021 година на Директора на РИОСВ-Русе инвестиционното предложение попада в 
обхвата на т. 1, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

За напояване на овощните насаждения от кайсии ще се използва вода от подземно водно 
тяло BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация. 

Съгласно подадени документи в БДДР за ТК – Силагро, заявеният годишен обем подземни 
води за напояване е за средноденонощен дебит 5,3 л/сек.  

Добавянето на 57,936 дка площи за напояване към разрешените вече такива (493 дка) за ТК, 
ще доведе до увеличаване на количествата на използваните подземни води за напояване. 

За определяне на допълнителните количества вода е използвана „Наредба за нормите за 
водопотребление“/2016 година. Необходимото годишно водно количество за трайни насаждения 
от кайсии е 170 куб.м. вода/дка. За 57,936 дка площи ще са необходими 9849,12 куб.м. вода, 
които ще се доставят за периода април-септември /период на поливане на насажденията/.  

Съгласно справка в Регистър на свободните водни количества за м.юли 2021 година, 
подземно водно тяло BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация е в добро 
количествено състояние. Експлоатационният индекс на подземното водно тяло е 14%, като 
свободните водни количества са 9604 л/сек. 

В изпълнение на поставени условия към разрешителното към ТК ще бъде монтиран 
водомер за измерване на черпените водни обеми за целите на водовземането. Водомерът ще е 
пломбиран и сертифициран съгласно нормативните изисквания. Ще се води дневник, който 
съдържа показанията на водомера и информация за изправността му. 

Водата за напояване на земеделските земи ще се черпи от предвидения за изграждане 
резервоар към ТК. Не е необходимо да се изгражда нов резеровар към кладенеца. 

Не са необходими други природни ресурси за планираното напояване на имотите и при 
засаждането на трайните насаждения. 
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Инвестиционното предложение не включва експлоатация на земни недра. Поливните 
системи са съоръжения, които не изискват строително-монтажни дейности преди експлоатацията 
им или необходимост от допълнителна техническа инфраструктура, която да бъде полагана 
подземно. Обработката на земята и дейностите по засаждане на овощките не засягат земните 
недра. 

Влиянието на напояването върху почвата се отразява временно или трайно върху 
физичните и химичните й свойства.  

Структурата на почвата заема особено място сред физичните й свойства. Тя определя 
нейния воден, въздушен, топлинен, солев и хранителен режим. Обработката на почвата при 
оптимална влажност създава благоприятна структура. Оптималното навлажняване на почвата 
вследствие на правилното напояване подпомага структурообразуващия процес. 

Имотите, предвидени за създаване на трайни насаждения и за напояване, не попадат в 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии. Представляват изоставени земеделски земи – лозя, 
трайни насаждения или ниви. Дейностите по обработката и напояването им не се очаква да 
окажат въздействие върху биологичното разнообразие в района. 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

От реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци. 
Реализацията не е свързана с извършване на строителни или строително-монтажни дейности. 

Експлоатацията на поливните системи и отглеждането на овощните насаждения не изисква 
дейности по текуща поддръжка на оборудване/съоръжения на място. 

Отпадъчни води: 

Неприложимо. От реализация на инвестиционното предложение не се очаква формиране на 
отпадъчни води. Реализацията не е свързана с извършване на строителни или строително-
монтажни дейности. 

Експлоатацията на поливните системи и отглеждането на овощните дървета не предполага 
формиране на отпадъчни води. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Инвестиционното предложение, за което се изготвя информацията, нямат потенциал за 
замърсяване на околната среда в района.  

От планираните дейности по създаване на трайни насаждения и напояване на земеделски 
земи чрез капкова система: 

- не се генерират отпадъци; 

- не се формират отпадъчни води; 

- не са налични организирани източници на емисии в атмосферния въздух. 
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е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 
предложение; 

Планираните дейности по създаване на трайни насаждения и напояване на земеделски земи 
чрез капкова система не са свързани със съхраняване на опасни химични вещества. 

ИП не попада в обхвата на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 
на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 
здравето. 

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на 
жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 
или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

От обекта не се формират отпадъчни води.  

Имотите, в които се реализира инвестиционното предложение, не попадат в  санитарно-
охранителна зона на водоизточници, предназначени за битово водоснабдяване. Няма данни 
имотите да попадат в буферна зона с радиус 1000 метра около водовземно съоръжение за 
обществено питейно-битово водоснабдяване. 

Дейностите по напояване на част от разглежданите имоти ще се извършват от собствен 
водоизточник, който към момента е процедура по издаване на разрешително в БДДР. Те не 
създават предпоставки за нарушаване на забраните и ограниченията съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 
С напояването на земеделските земи се допринася за подобряване на почвената влагозапасност. 
Реализирането на ИП е в изпълнение и на мярка с код EW_1, код на действие EW_1_1. 

Извършването на дейности по отглеждане на трайни насаждения и напояване на част от 
имотите нямат потенциал за въздействие върху води, предназначени за битово-питейни нужди. 
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В района на инвестиционното предложение не са идентифицирани води, предназначени за 
къпане и минерални води. 

Реализацията на инвестиционното предложение не води до увеличаване на шумовото 
натоварване в района. Предвиденото оборудване са поливни системи, които не са източник на 
шумови емисии.  

Дейностите, предвидени с ИП, не са свързани с монтаж и/или използване на източници на 
йонизиращи или нейонизиращи лъчения. 

Дейностите нямат потенциал за предизвикване на нови  химични фактори и биологични 
агенти в обектите с обществено предназначение, разположени в района. 

Използването на поливните системи за напояване не емитира вредни вещества в 
атмосферния въздух. 

Инвестиционното предложение не е свързано с рискове за човешкото здраве поради 
неблагориятни въздействия върху факторите на жизнената среда в района.  

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 
по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в следните имоти, подробно описани в 
Таблица №1-1а на настоящата информация.  

Инвестиционното предложение ще се реализира имоти в землището на с.Айдемир, 
общ.Силистра, обл.Силистра на площ от 19,221 ha. Земите, предмет на инвестиционното 
предложение, се стопанисват от „Силагро“  ЕООД на база договори за аренда, представени в 
приложение. Скици на всеки един от имотите също са представени в приложение. 

Всички имоти са земеделски земи с начин на трайно ползване „Изоставено трайно 
насаждение“, „изоставена орна земя“ и „лозе“.  

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с извършване на строително-
монтажни дейности. Не са необходими площи за временни дейности по време на строителството. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 
ЗООС. 

Основни процеси 

Основните култури, които ще се отглеждат в имотите, предмет на ИП, са сливи, череши и 
кайсии. В Таблица №1-1а на настоящата информация подробно е описан видът на тайното 
насаждение, предвидено за съответния поземлен имот.  

След реализация на ИП в землището на с. Айдемир ще са засадени и ще се отглеждат 6,1946 
ha сливи, 7,2328 ha череши и  5,7936 ha кайсии в имотите, предмет на инвестицията. 

Схема на засаждане на овощните дръвчета (сливи): 4 метра разстояние между редовете и 
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1,5 метра разстояние между дръвчетата. Очакван добив след четвъртата година – 43,300 тона 
сливи. 

Схема на засаждане на овощните дръвчета (череши): 4,5 метра разстояние между редовете и 
2,0 метра разстояние между дръвчетата. Очакван добив след четвъртата година –50 тона череши 
годишно. 

Схема на засаждане на овощните дръвчета – кайсии: 5 метра разстояние между редовете и 3 
метра разстояние между дръвчетата. За имот 00895.59.69 схемата на засаждане ще е 4,9 метра 
разстояние между редовете и 3 метра разстояние между дръвчетата. Очакван добив след 
четвъртата година – 41 тона кайсии годишно. 

За напояване на овощните насаждения от кайсии ще се използва вода от подземно водно 
тяло BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация. 

Съгласно подадени документи в БДДР за ТК – Силагро, заявеният годишен обем подземни 
води за напояване е за средноденонощен дебит 5,3 л/сек.  

Добавянето на 57,936 дка площи за напояване към разрешените вече такива (493 дка) за ТК, 
ще доведе до увеличаване на количествата на използваните подземни води за напояване. 

За определяне на допълнителните количества вода е използвана „Наредба за нормите за 
водопотребление“/2016 година. Необходимото годишно водно количество за трайни насаждения 
от кайсии е 170 куб.м. вода/дка. За 57,936 дка площи ще са необходими 9849,12 куб.м. вода, 
които ще се доставят за периода април-септември /период на поливане на насажденията/.  

Съгласно справка в Регистър на свободните водни количества за м.юли 2021 година, 
подземно водно тяло BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация е в добро 
количествено състояние. Експлоатационният индекс на подземното водно тяло е 14%, като 
свободните водни количества са 9604 л/сек. 

В изпълнение на поставени условия към разрешителното към ТК ще бъде монтиран 
водомер за измерване на черпените водни обеми за целите на водовземането. Водомерът ще е 
пломбиран и сертифициран съгласно нормативните изисквания. Ще се води дневник, който 
съдържа показанията на водомера и информация за изправността му. 

Водата за напояване на земеделските земи ще се черпи от предвидения за изграждане 
резервоар към ТК. Не е необходимо да се изгражда нов резеровар към кладенеца. 

Настоящото инвестиционно предложение включва само надземно полагане на 
многосезонни маркучи от вече процедираната системата за капково напояване до имотите, 
предвидени за насаждения от кайсии. Имот с идентификатор 00895.59.1 (за засаждане с череши) 
не е включен като имот, предвиден за напояване в настоящата информация, защото вече е бил 
процедиран към Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-18-ПР/2020 година. 

Капацитет: Очакван добив след четвъртата година – 43,300 тона сливи и 50 тона череши 
годишно, 41 тона кайсии годишно. 
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Поливките бъдат съобразени с технологичните норми за отглежданите култури, както и 
разрешения воден обем в разрешителното за водовземане за тръбния кладенец. 

За реализация на ИП не е необходимо допълнително захранване с вода или електроенергия. 
Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Съоръжения, в които ще бъдат налични опасни химични вещества: 

Спецификата на производствената дейност, която ще бъде извършвана в обекта, не 
предполага необходимостта от съхранение/употреба на опасни химични вещества и смеси. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждането на нова или 
промяна на съществуващата пътна мрежа.  

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

Етап експлоатация: многогодишно. 

Етап закриване: след застаряване на овощните насаждения. 

Последващо използване: използват се многосезонно. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Неприложимо. ИП не е свързано с извършване на строителни дейности. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не противоречи на действащото законодателство в 
страната. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

На фиг. 8-1 е представено местоположението на имотитев които се създават трайни 
насаждения и собствен водоизточник ТК – Силагро, който е в процедура по издаване на 
разрешително за водоползване. 

"Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, 
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за 
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 
къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, 
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и 
обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
храните, стоковите борси и тържищата за храни. 
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На фигура 8-1 е представена сателитна снимка, указваща местоположението на имотите 
спрямо най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. 

Най-близкия обект, подлежащ на здравна защита са жилищните сгради на с. Айдемир, , в 
югоизточна посока на около 450 метра от най-близкия имот, обект на инвестицията. 

Имотите, обект на инвестицията, не засягат защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Земеделските земи не попадат в границите на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са 
BG0000241 „Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 
BG0000241 „Сребърна“ за опазване на дивите птици. ЗЗ отстоят на около 270 метра от 
инвестиционното предложение – фиг. 8.-2. 

Няма данни имотите да попадат в границите на санитарно-охранителни зони на питейни 
водоизточници. 

Дейностите по напояване на земеделски земи от собствен водоизточник не създават 
предпоставки за нарушаване на забраните и ограниченията съгласно ПУРБ 2016-2021 г. С 
напояването на земеделските земи се допринася за подобряване на почвената влагозапасност. 
Реализирането на ИП е в изпълнение и на мярка с код EW_1, код на действие EW_1_1.
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Фиг.8.1 

 
 
 
 
 
 

ИП с. Айдемир
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Фиг.8.-2. 

 

 

 

ИП 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в следните имоти, подробно описани в 
Таблица №1-1а на настоящата информация.  

Инвестиционното предложение ще се реализира имоти в землището на с.Айдемир, 
общ.Силистра, обл.Силистра на площ от 19,221 ha. Земите, предмет на инвестиционното 
предложение, се стопанисват от „Силагро“  ЕООД на база договори за аренда, представени в 
приложение. Скици на всеки един от имотите също са представени в приложение. 

Всички имоти са земеделски земи с начин на трайно ползване „Изоставено трайно 
насаждение“, „изоставен орна земя“ и „лозе“.  

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Имотите, обект на инвестицията, не засягат защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Земеделските земи не попадат в границите на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  

Най-близко разположените защитени зони са BG0000241 „Сребърна“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000241 „Сребърна“ за опазване на 
дивите птици. ЗЗ отстоят на около 270 метра от инвестиционното предложение – фиг. 8.-2. 

Дейностите по напояване на земеделски земи от собствен водоизточник не създават 
предпоставки за нарушаване на забраните и ограниченията съгласно ПУРБ 2016-2021 г. С 
напояването на земеделските земи се допринася за подобряване на почвената влагозапасност. 
Реализирането на ИП е в изпълнение и на мярка с код EW_1, код на действие EW_1_1 

В непосредствена близост до имота няма речни течения. Инвестиционното предложение не 
засяга директно повърхностни води. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив 
или пренасяне на енергия или жилищно строителство. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Не са необходими. 
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III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО 
МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ 
ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО 
ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-
КОНКРЕТНО: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

ИП няма потенциал за въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване. 
Реализацията на обекта не включва усвояване на земеделски земи и промяна на 
предназначението им. Всички имоти са земеделски земи и ще се използват по предназначение. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

В близост до имотите няма мочурища, крайречни области и речни устия.  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

В близост до имотите няма крайбрежни зони. Неприложимо. 

4. планински и горски райони; 

Всички имоти са земеделски земи и ще се използват по предназначение. Неприложимо. 

5. защитени със закон територии; 

Съгласно писмо на РИОСВ-Русе най-близко разположените защитени зони са BG0000241 
„Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000241 
„Сребърна“ за опазване на дивите птици. ЗЗ отстоят на около 270 метра от инвестиционното 
предложение. Имотите не попадат в границите на защитени територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Неприложимо. Не са идентифицирани елементи на НЕМ в близост до инвестиционното 
предложение. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Всички имоти са земеделски земи и ще се използват по предназначение. Липсват обекти с 
историческа, културна или археологическа стойност в близост до ИП. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита. 

Най-близкия обект, подлежащ на здравна защита са жилищните сгради на с. Айдемир, , в 
югоизточна посока на около 450 метра от най-близкия имот, обект на инвестицията – фиг. 8.1 от 
информацията. 
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IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората 

Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда 

- Рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда са: 

- - Доходи и разходи; 

- - Бедност; 

- - Безработица; 

- - Образование. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху 
рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда – доходи и разходи, бедност и 
образование. Очаква се дълготрайно и незначително положително въздействие върху фактор 
безработица, в резултат от необходимостта за наемане на персонал за работа за обработване на 
трайните насаждения. 

Рискови фактори, свързани с околната среда 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Липсват неорганизирани и организирани източници на емисии в атмосферния въздух. От 
дейността по отглеждане на трайни насаждения и напояване на част от тях не се очаква 
емитирани на замърсители. 

Факторът няма потенциал за отрицателно влияние върху човешкото здраве и не следва да 
бъде идентифициран като рисков за обекта. 

ПИТЕЙНИ ВОДИ 

Част от имотите ще се напояват от собствен водоизточник.  

ИП не засяга повърхностни водни течения. От обекта не се заустват на отпадъчни води във 
водни обекти. В резултат на експлоатация на ИП не се формират отпадъчни води. 

От дейността няма да се образуват опасни отпадъци.  
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Дейностите по напояване на земеделски земи от собствен водоизточник не създават 
предпоставки за нарушаване на забраните и ограниченията съгласно ПУРБ 2016-2021 г. С 
напояването на земеделските земи се допринася за подобряване на почвената влагозапасност. 
Реализирането на ИП е в изпълнение и на мярка с код EW_1, код на действие EW_1_1 

От дейностите, извършвани на площадката, не може да възникне замърсяване на питейни 
води.  

Във връзка с това факторът не е рисков по отношение на здравето на населението. 

ПОЧВИ И ОТПАДЪЦИ 

Реализацията на инвестиционното предложение има потенциал за положително въздействие 
върху почвите в района в резултат от осигуряването на необходимото количество влага за 
почвата. 

Не се образуват отпадъци от дейността. 

Факторът не представлява риск за здравето на населението в района. 

ШУМ 

Планираната инвестиция  не включва монтаж на оборудване. Реализацията на ИП няма 
потенциал за увеличаване на шумовите емисии в околна среда. 

Факторът не се определя като рисков за населението. 

НЕЙОНИРИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на базови 
станции за мобилна комуникация или монтиране на съоръжения, източници на електромагнитни 
полета. Факторът не е рисков. 

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Йонизиращи лъчения са алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, 
протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и др. Те се получават в естествени и 
изкуствени радиоактивни източници, в рентгенови тръби, ускорители на заредени частици, 
ядрени реактори и други генератори на лъчения.  

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда монтиране/използване на 
радиоактивни източници. Факторът не е рисков. 

Рискови фактори, свързвани с трудовата среда 

Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта ще бъдат разработени в 
детайлна оценка на риска по работни места.  

Инвестиционното предложение не предвижда: 

- - използване на опасни химични вещества; 

- - образуване на опасни отпадъци. 
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Като рискови фактори за работещите в обекта се определят: 

Работа при неблагоприятни климатични условия; 

Опасност от механични наранявания - в резултат на обработка на трайните насаждения. 

Физични фактори на работната среда. 

-микроклимат- за дейностите на открито по време на експлоатацията на обекта, стойностите 
на параметрите на микроклимата са идентични с тези на микроклимата на местността. Рискът за 
тази категория хора е от простудни заболявания на горни дихателни пътища и заболявания на 
периферна нервна система през студения период на годината. 

Други рискови фактори: 

Психофизиологични елементи на условията на труд: 

- физическо натоварване - при ръчни дейности трудът е средно тежък за участващите до 
приключване на дейността, за останалите дейности и длъжности - лек 

- Психосензорно натоварване - няма длъжности подложени на високо психосензорно 
натоварване 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В резултат на извършения анализ не са идентифицирани рискови фактори 
за населението на с. Айдемир. Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта са 
управляеми при спазване на законовите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд 
и прилагане на мерки за предотвратяване/намаляване на риска.  

 
1.2. Въздействие върху материалните активи – Отчита се  незначително положително 

въздействие върху материалните активи, тъй като инвестиционното предложение включва 
разширение на система за капково напояване. 

 
1.3. Въздействие върху културното наследство 
В имотите и в близост до тях няма обекти на културното наследство.  
Въздействието върху културното наследство се оценява като „без въздействие“. 
 
1.4. Въздействие върху въздуха 

Липсват организирани и неорганизирани източници на емисии в атмосферния въздух. От 
дейността не се очаква емитирани на замърсители.  

Въздействието се оценява като „без въздействие“. 

 

1.5. Въздействие върху водите 

Тръбният кладенец експлоатира подземно водно тяло BG1G0000K1b041 - Карстови води в 
Русенската формация с карстови по тип, безнапорни по характер подземни води, акумулирани в 
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карстовите празнини и пукнатини, които изобилстват всред карбонатните седименти на 
Русенската свита. Площта на подземното водно тяло е 6 592 km2, а експлоатационните му 
ресурси – 7 592 l/s. Съгласно публикуваните данни в План за управление на речните басейни на 
сайта на Басейнова дирекция, тялото е в добро състояние и не е в риск по отношение на 
количествените и качествени показатели. Подземното водно тяло разполага със свободен ресурс 
за задоволяване на водовземането.   

Подземните води в района на проучване са привързани към барем-аптския водоносен 
хоризонт, който като цяло има ненапорен характер. Вместваща среда на подземните води са 
окарстените варовици на Русенската свита, изградена от здрави, масивни, светлокафяви до бели 
порцеланови и порцелановидни варовици, оолитни варовици и дебелопластови органогенни 
варовици, в които са формирани пукнатинно - карстови до карстови по тип, ненапорни по 
характер подземни води, формиращи общ, сравнително хомогенен в план водоносен хоризонт, за 
долен водоупор, на които служат по-глинестите или по-плътни карбонатни седименти в основата 
на комплекса. Подземните води са с безнапорен характер. Подхранването на подземните води се 
извършва от инфилтрация на валежни, повърхностни и от кватернерни (подльосови) води. 
Дренирането на подземния воден поток е основно от речно - овражната система и от низходящи 
извори с различен дебит.  

Инвестиционното предложение включва добив на природни ресурси – вода. 

При спазване на разрешения дебит на кладенеца с регионалните експлоатационни ресурси 
на водоносния хоризонт, не би следвало да се стигне до изчерпване на ресурса вода. 

Инвестиционното предложение не е свързано с: 
- Формиране на отпадъчни води от дейността; 
- Заустване на отпадъчни води; 
- използване на ОХВиС в обекта. 
От дейността няма да се образуват опасни отпадъци.  
Въздействието върху водите се оценява като незначително, управляемо. 
 
1.6. Въздействие върху почвата 
Инвестиционното предложение не предвижда строителство на нови сгради или 

изграждане/монтиране на съоръжения на открито.  

Разширението на системата за капково напояване до имотите, в които ще се отглеждат 
кайсии, не изисква строително-монтажни дейности преди експлоатацията им или необходимост 
от допълнителна техническа инфраструктура, която да бъде полагана подземно.  

Влиянието на напояването върху почвата се отразява временно или трайно върху 
физичните и химичните й свойства.  

Структурата на почвата заема особено място сред физичните й свойства. Тя определя 
нейния воден, въздушен, топлинен, солев и хранителен режим. Обработката на почвата при 
оптимална влажност създава благоприятна структура. Оптималното навлажняване на почвата 
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вследствие на правилното напояване подпомага структурообразуващия процес. 
Въздействието върху почвата се оценява като положително. 
 
1.7. Въздействие върху земните недра 
Инвестиционното предложение не включва добив на материали. Въздействието върху 

земните недра се оценява като „без въздействие“. 
 
1.8. Въздействие върху ландшафта 
Всички имоти са земеделски земи и ще се използват по предназначение. Не се очаква 

влияние върху ландшафта. 
 
1.9. Въздействие върху климата 
ИП няма потенциал за въздействие върху климата. От дейността не се емитират вещества, 

прекурсори на озона. 
 
1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Всички имоти са земеделски земи и ще се използват по предназначение. В района не се 
наблюдават ценни растителни и животински видове, или такива, предмет на опазване в 
защитените зони.  

Планираните дейности нямат потенциал за въздействие върху редките и защитени 
представители на земноводни, влечуги и птици.  

Не се очаква въздействие върху обявени и предложени за обявяване елементи на 
националната екологична мрежа- защитени природни територии и защитени зони. 

Въздействието върху биологичното разнообразие и неговите елементи се оценява като „без 
въздействие“. 

 
1.11. Въздействие върху защитените територии 

Имотите, обект на инвестицията, не засягат защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии. Земеделските земи не попадат в границите на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  

Най-близко разположените защитени зони са BG0000241 „Сребърна“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000241 „Сребърна“ за опазване на 
дивите птици. ЗЗ отстоят на около 270 метра от инвестиционното предложение. 

ИП не представлява заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.  

В района на инвестицията няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско 
значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. В района не се срещат 
представители на фауната, под специален режим на защита.  



Създаване на трайни насаждения – кайсии, сливи и череши в землището на с.Айдемир,общ.Силистра, обл.Силистра 
– възложител „Силагро“ ЕООД 

 

24 
 

Въздействието от реализация на ИП се оценява като нулево. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Територията за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена 
територия по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.   

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние от 200 метра и  не предполага 
влияние върху защитени видове и местообитанията им. 

В непосредствена близост до площадката няма речни течения. Инвестиционното 
предложение не засяга повърхностни води.  

Въздействието от дейността може да се оцени като без въздействие. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. 

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия, 
съответно не се очакват последици. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща 
оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение: 

НУЛЕВО - въздействие върху земеползване, ландшафт, повърхностни води, въздух, 
природни обекти, население, земните недра, минералното разнообразие, единични и групови 
паметници на културата, въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми, биологичното разнообразие и 
неговите елементи , въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, отпадъци, 
материални активи. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху материални активи и почви. 

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие 
върху подземни води. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 
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населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение е - локален, в 
границите на производствената площадка. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на 
минимална до нулева. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 

Въздействията се оценяват като продължителни и обратими. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения. 

Неприложимо. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Неприложимо. Не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на 
околната среда. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Неприложимо.  

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

От реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 
въздействия върху околната среда. Предлагат се следните мерки за етапите на реализация на 
инвестиционното предложение: 

1. Спазване на забраната за торене в имотите съгласно Програмата от мерки за 
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати (съответства на мярка NI_1 
от ПУРБ) 

2. Спазване на ограниченията за внасянето на тор в земеделските земи съобразно 
Правилата за добри земеделски практики (съответства на мярка NI_1 от ПУРБ) 

3. Спазване за забраната за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане (съответства на 
мярка DP_13 от ПУРБ) 

4. Спазване на забраната за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената за употреба 
или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица плош 
(съответства на мярка DP_13 от ПУРБ) 

5. Спазване на забраната за употреба на ПРЗ от професионална категория върху зони за 
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защита, определени в ЗВ, или други площи, определени със заповед на министъра 
(съответства на мярка DP_13 от ПУРБ) 

6. Спазване на забраната за отвеждане в подземните води на опасни вещества (съответства 
на мярка РМ_2 от ПУРБ) 

7. Спазване на забраните и ограниченията в СОЗ (съответства на мярка DW_1 от ПУРБ) 

8. Спазване на забраните и ограниченията за дейности, които водят до увеличаване на 
риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества в подземните 
води (съответства на мярка GD_1 от ПУРБ). 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

В хода на процедурата по глава Шеста на ЗООС – етап уведомление за инвестиционно 
предложение – не са постъпвали становища, мнения или възражения от обществеността. 

 

Дата: 15-07-2021 г.     Възложител: 

     Владислав Димитров 

       Управител на „Силагро“ ЕООД 

 

 
 
 
 


