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                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 52/06.04.2016 г. 

 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи приема Правила за ползване на мерите и 
пасищата на територията на Община Белене, съгласно приложение №1, както следва: 
 

Приложение №1 
………………………………………………………………………..…………………………… 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

(изготвени съгласно чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 на Закон за собствеността и ползването на 
земеделските земи) 

 
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Белене са изготвени 
по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл.37о, ал.1, 
т.2), съгласно който съдържат: 

1. перспективен експлоатационен план за паша; 
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и 

тяхното разграничаване; 
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване 

от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, 
временни ограждения; 

6. ветеринарна профилактика; 
7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с 

подходящи тревни смески; 
8. построяване на навеси; 
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
10. охрана; 
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 
животновъдството на територията на общината; 

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в 
Системата за идентификация на земеделските парцели. 
 

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 
Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с 

изпълнението на Плана за развитие на Община Белене, Областна стратегия за развитие на 
земеделието и Програмата за развитие на селските райони в страната (ПРСР) и включва 
следните елементи: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Белене, опазване на биологичното 
разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с 
възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за 
други цели. 

2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на 
агроекологични проекти. 
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3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел 
постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане на 
максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, 
получени чрез финасовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, 
които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на 
районите с пасища. 

5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили 
европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента 
проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и 
утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 

6. Мерки свързани с пашуването и системи за паша: 
6.1. При свободна паша животните се пускат свободно на пасището, като се спазват 

следните основни положения: 
- начало на пашата – в края на фаза на бретене на тревните култури при височина на 

тревостоя  8-10 см. за ДРД и на 15 см. – за ЕРД; 
- да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; 
- да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да се избегне 

селективното изпасване; 
- когато на пасищата се изкарват говеда и овце за по-ефективно използване на тревната 

маса овцете да се пускат след говедата. 
6.2. При ротационна паша се спазват следните основни положения: 
- броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището; 
- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; 
- пасището се разпределя на отделни парцели с естествени огради от гористи пояси, 

храсти, реки или електропастир; 
- на тези оградени места животните се държат от три до осем дни ( говеда – от 3 до 5 

дни, овце – от 5 до 8 дни), след което следва период на покой около четири седмици; 
- периода на покой може да е от 20 до 50 дни в зависимост от скоростта на растеж на 

тревата и е по-дълъг през сухи и горещи лета; 
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя. 
6.3. Комбинирано използване -сенокосно и пасищно: 
- редуване по години. 
- двуполна система – площта се разделя на две части – едната се пасе до края на юли, а 

другата се коси, след което начина на ползване на парцели се сменя. 
 
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 
1. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават 

под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 на собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по 
пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се 
предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и 
задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския 
поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

2. Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища, 
мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по т. 1, в 
срок, определен в правилника за прилагане на закона. Списък на имотите с категории се 
обявява в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие" и се 
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публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие" в срок до 
1 март. 

3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се 
обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок 
до 1 март. 

4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат 
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се 
разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 
дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

5. Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към 
което прилагат документи. 

6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на т.4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението 
предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по 
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 
необходимите площи в срок до 1 май. 

7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището 
към разпределените по реда на т.6 имоти съответната комисия извършва допълнително 
разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и 
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се 
прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на 
нормата по т 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община 
и област. 

8. Протоколът по т.6 или по т.7 се обявява в кметството и се публикува на интернет 
страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените 
имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на 
протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 
разпределението по т.7 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото 
лице в срок до 10 юни, комисията по т.6 предоставя служебно на министъра на земеделието 
и храните или оправомощено от него лице протоколите по т.6 и/или т.7 и копие от 
заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

10. Директорът на областната дирекция „Земеделие" назначава комисия, в състава на 
която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната 
дирекция „Земеделие". Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на т.4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за 
окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли. При 
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 

11. Протоколът по т.10 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по 
земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 
дирекция „Земеделие". Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 
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разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

12. Въз основа на протоколите на комисиите по т.6 и 10 кметът на общината, съответно 
директорът на областната дирекция „Земеделие", сключва договори за наем или аренда по 
цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански 
години. Договорите съдържат данните по т.1, 4, 6 и 7 и се регистрират в общинската служба 
по земеделие. 

13. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен 
фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само 
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция 
„Земеделие" - за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от 
общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година. 

14. Останалите след провеждане на търга по т.13 свободни пасища, мери и ливади се 
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 
определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска 
година.  

15. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 
държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния 
към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 
схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно 
арендно плащане за една стопанска година от сключването на договора. 

16. Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и ливади 
от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и 
храните, а от общинския поземлен фонд - в бюджета на съответната община. 

17. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната 
цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 

18. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, за които са 
сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети 
лица.  

19.Договорите за наем и аренда по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ могат да се прекратяват или 
изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя. 

20. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ, 
сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и предоставени от общинския съвет по реда на 
§27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010 г.), след 
издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската 
година, в която е издадено решението.  

21. Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция „Земеделие", 
ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ по 
сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 
общинския поземлен фонд. 

22. Спазването на условията по т.21 се установява въз основа на изготвена и 
предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на 
текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ: 

22.1. животновъдни обекти;  
22.2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;  
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22.3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.  
23. Справката т.22 се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се 

публикува на интернет страницата на агенцията.  
24. Когато при извършването на проверките се установи, че: 
24.1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански 

животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или 
аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното 
намаление на броя на животните;  

24.2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на 
областната дирекция „Земеделие"; 

24.3. е настъпила промяна на условията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, договорите за наем 
или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната 
дирекция „Земеделие"; 

24.4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, 
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на 
областната дирекция „Земеделие". 

25. Договорите за наем или аренда по т.21 не се смятат за правно основание съгласно 
чл.41, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване 
на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 

26. В случаите по т.25 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от 
регистъра на договорите за аренда и наем по чл.49, ал.1, т.6 от Наредба №49 от 5 ноември 
2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр.102 от 2004 г.) и 
уведомява: 

26.1. кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд;  
26.2. директора на областната дирекция „Земеделие" - за имотите от държавния 

поземлен фонд.  
27. Точка 24.1, т.25 и т.26 не се прилагат за част или всички селскостопански пасищни 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са 
засегнати от тежко природно бедствие или епизотии.  
 

ІІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА 
КОСЕНЕ 

Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват следните 
изисквания като извършват: 

1. Първата коситба от 15 юни до 15 юли., а в планинските райони съгласно Наредбата за 
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, 
бр. 20 от 2008 г.) - в периода 15 юли до 15 август; 

2. Косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към 
периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска 
скорост. 
 

ІV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА 
ПАША И ВОДОПОЙ 

1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват 
съществуващите полски пътища. 
 

V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРИТЕ И 
ПАСИЩАТА, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА 
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РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, 
ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ 

При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за поддържане 
на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени 
и определени със Заповед №РД-09-990/23.12.2009 год. и Заповед №РД-09-609/26.07.2011 
год. на Министъра на земеделието и храните. 

1. Опазване на почвата от ерозия: Национален стандарт 1.2. Задължително е запазването 
и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство 
и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден 
физически блок. 

2. Запазване на структурата на почвата: Национален стандарт 3.1. Забранява се 
използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва. 

3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания: 
Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи 
(пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици 
на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли 
за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на 
необлагодетелстваните планински райони. 
 

VІ. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са 

посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика 
и борба срещу болестите по животните през 2010 год., съгласно чл.118, ал.1 от ЗВД. При 
поява на заразна болест генералният директор на НВМС издава заповед, с която определя 
мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към 
областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за 
изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на 
заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната 
обстановка се провеждат меропрития за обезвреждане на околната среда, химизация на 
биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на 
забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести 
се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл.108, ал.1 от ЗВД средствата за 
покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от 
републиканския бюджет. При възникване на заболяване от списъка по чл.118, ал.1 от ЗВД, 
ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) мероприятия и консумативите се заплащат 
от бюджета съгласно чл.120, ал.3 от ЗВД. Профилактичните ДДД мероприятия се договарят 
и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл.120, ал.4 от ЗВД. 
 

VІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 
ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ 
 

VІІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 
Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията 

на чл.37и, ал.4, т.8 от ЗСПЗЗ (Наредба №19 от 25 октомври 2012 год. за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им). 
 

IX. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ 
КОМПЛЕКСИ 
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Х. ОХРАНА 
Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели 
задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние. 
 

XІ. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И 
ДРУГИ 

1. Задължения на общината: 
1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 

паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
2. Ползвателите на общински мери и пасища се задължават: 
2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не 

ги използват за не земеделски нужди. 
2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 

други отпадъци. 
2.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 
2.5. Да окосяват пораснала не изпасаната трева. 
2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 

обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води.  

2.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
2.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
2.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
2.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 

отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи. 
2.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
2.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
2.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
2.14. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно 
име и за тяхна сметка. 

2.15. При агротехнически мероприятия, торене, борба с плевелната растителност, 
отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска 
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или 
кметския наместник на населеното място. 

 
XII. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ 

БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ 

 
Забележка: 
Картите са на разположение на общинските съветници в стая №15 на Общината. 

………………..……………………………………………………………………………………..  

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
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ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО –15  общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов,  Венцислав Стойков, 
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,  Пламен Гендов, 
Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 


