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Хората от Балкана

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското
общество

По средата на пътя – какво постигнахме и
какво не успяхме след края на втората година
на проект „За Балкана и хората“?!

На 14 януари 2015 г. в Големия Колегиум на Министерството на
земеделието и храните официално бяха представени
постигнатите резултатие в рамките на проект „За Балкана и
хората“. Лично министърът на земеделието г-жа Десислава
Танева и Посланикът на Швейцария Н.Пр.Денис Кнобел откриха
срещата.
Министър Танева сподели, че благодарение на швейцарското
финансиране бе създадена информационна база данни за над
100 хил. животни за 33 породи. И обеща, че с тяхното
съфинансиране ще се доизгради генетичната лаборатория към
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството.
Посланик Кнобел изказа задоволство от успешната работа на
проекта, който се изпълнява с финансиране на Българошвейцарската програма за сътрудничество и е ясен пример за
приноса на швейцарското правителство за България, чиято
стойност е 76 млн. швейцарски франка за кохезионни проекти в
страната.
Продължава на стр.3 и 4

Тази година церемонията за връчването на
Годишните награди за биоразнообразие се случи
на 28 октомври 2014 и беше разделена на две –
официална церемония с всички номинирани и
връчване на наградите в Представителството на
Европейската комисия и презентация на
номинираните и наградените и концерт на група
„Остава“ в столичния клуб MAZE вечерта.
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Първата среща на УС за 2015

Координаторът на проекта д-р Стоилко Апостолов
представи
резултатите
постигнати
дотук,
а
швейцарският експерт Бертран Сансонен от Про Натура
сподели подробности за партньорстото в рамките на
проекта и за подкрепата за изграждане на активно
гражданско общество и силен неправителствен сектор в
България.
Кетърингът след представянето бе с продукти,
произведени в Западна и Централна Стара планина –
кисело мляко, сирене, кашкавал, сладко и други, но
превърнати във вкусни деликатеси благодарение
майсторството на шеф готвач Валери Нешов. Виното
беше от изба Боровица.

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ЗА 2014 Г. РАЗДАДЕ
БФБ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

По този начин беше достигнато както до
представители на различни организации и
институции, така и до всички съмишленици, които
подкрепят акциите и кампаниите за опазване на
биоразнообразието.

Атрактивен календар за хората от Балкана отпечата БДЗП като
част от кампанията за опазване на земите с висока природна
стойност, каквито са пасищата и ливадите в Западна Стара
планина и подкрепата за местните фермери, които ги
поддържат със своите стада.
Великолепните фотографии на Иво Данчев демонстрират
живота на хората, които отглеждат тук своите овце и кози,
добиват чист мед, събират вдъхновение и плодове от
природата, за да създават своите килими и черги и да
произвеждат сладка и мармалади.

„Остава“ свириха за Наградите на биоразнообразието
Продължава на стр. 9

ДНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Проектът бе представен на Дните в София на 2-4 декември
пред Аулата на УАСГ, когато повече от 5000 човека се
включиха в трите вечери на събитието. Атрактивните
„обитатели“ на Балкана също бяха там.
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„За Балкана и хората“: как изглежда новият модел

Популяризирането на фермерски храни от района на проекта

за бизнес в НАТУРА 2000 зоните

допринася за повишаване доходите на фермерите. Проектът и
производителите от Балкана се представиха на 4 национални
събития с 35 200 посетители (АГРА, Зелени дни), 6 регионални
изложения с 10 500 посетители (Празник на розата, Фестивал на
сливата) и 3 дегустации на фермерски храни от Западна и
Централна Стара планина.

Две години след старта на проекта вече имаме добри резултати, които да споделим, както и много
предизвикателства, които сме преодолели заедно.
Екосистемните услуги – ползи за природата и бизнеса
Вече действат първите в България схеми на плащания за екосистемни услуги (ПЕС) чрез създаване на реални механизми за
устойчиво ползване на териториите с висока природна стойност. В Природен парк "Българка" местна неправителствена
организация (ЕКИП Българка) и фирма „Курабийница“ ООД (Roo’bar) прилагат ПЕС схема за съхраняване на питейна вода.
Фирмата намалява водния отпечатък на продуктите си чрез залесяване на нови важни за опазване на водите територии в
парка. Чрез ПЕС „Възстановяване и поддържане на характерния генофонд в защитените територии“ обектите под бранда
на „К-експрес“ предлагат ястия от подбрани рецепти от районите на Природен парк "Българка". Целта е с 10% от приходите
им да се закупят агнета от породата средностаропланинска овцa, които ще се отглеждат в местни ферми в парка,
създавайки нов зелен поминък.
Обученията и обмяната на опит са важна част от проекта
Повишен е капацитетът на 155 служители от администрациите, отговорни за защитените територии в България (Дирекции
на паркове, РИОСВ, НПО). Обучени са 76 участници от МЗХ, БАБХ и 28-те ѝ областни дирекции по гъвкаво прилагане на
европейското законодателство за храните с участие на лектор от Швейцария. 404 фермери от 7-те целеви общини са
информирани за проекта, 156 от тях участваха в 7 семинара, 32 заявиха интерес за участие в проекта, а 26 бяха посетени от
проектния екип на място. Повече от 1500 студенти участваха в безплатните лекции в Биологическия факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“ по теми, свързани с биоразнообразието и биоземеделието. Повече от 50 експерти и фермери участваха
в обучения в Швейцария за преработка във фермата и управление на защитени територии.
Промяна и адаптиране на законодателството
Екипът на проекта участва активно в разработването на мерки от новата Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г. Специално внимание е отделено на биологичното земеделие, земеделието в райони с висока
природна стойност и на късите вериги на доставки. За първи път ще има подпомагане за биологично
животновъдство в България.
Голям е приносът на партньорите в процеса по разработването на Наредбата за инвентаризация и планиране в
горските територии, в Наредбата за екосистемните ползи от горите и горските мерки за ПРСР 2014-2020 г.
Три наредби на МЗХ бяха преработени и условията за работата на земеделските производители бяха облекчени. В
Наредба 44 на МЗХ за регистрация на животновъдни обекти вече са разработени условията за отглеждане на
различни видове животни в един животновъден обект. С промяната на Наредба 4 за малки стопанства (до 10 крави
и до 50 овце) наличието на хладилна вана за съхранение на млякото вече не е задължително условие). В Наредба 26
на МЗХ за преработка във фермата и директни продажби бяха смекчени условията за регистрация.
Бизнес и природа: как местните фермери да печелят повече
Четири проекта за преработка и пакетиране на биологичен пчелен
мед са регистрирани за преработка във фермата и директни
продажби, а други девет са в процес на подготовка.
Уеб-базирана информационна система за местните породи,
разработена по проекта, представя подробни данни за 98 987
животни от 33 породи. Тази система, както и Националната
генетична лаборатория ще дадат възможност за по-рентабилно
управление на средствата за опазването на редки породи и
гаранция, че субсидиите отиват само при одобрени и генетично
легитимни стада (http://breedsbg.net).

Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес
финансира общо 5 бизнеса в района на проекта. Към момента се
изпълняват три проекта, като с най-голям напредък е „Понор
планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен
туризъм“ на тур оператора „Спация Уайлдлайф“ ООД.
Съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”
се работи за управлението и устойчивото ползване на
високопланинските пасища на територията на парка. Внесени са
две предложения за допълнения и корекции на ПРСР 2014 - 2020
г., които се отнасят до Направление "Традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм)". И в момента продължава
разработването на Стратегически план за управление на
планинските пасища.
Обществена подкрепа за устойчиво и справедливо използване на
природните ресурси
Проектът подкрепя работата и развитието на Коалиция „За да
остане природа в България“, благодарение на което се разви
партньорството с Българска туристическа камара и други
браншови туристически асоциации. Общо е разбирането, че
развитието на туризма е тясно свързано с опазването на природата
и автентичността на културното наследство, което бе заложено и в
Меморандум за сътрудничество. Това бе демонстрирано с общи
становища по редица важни за обществото проблеми: Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие, Карадере, Яйлата и др.
Подпомага се природозащитната общност да си сътрудничи и да
работи съвместно чрез координационни срещи и дискусии, кръгли
маси с партньори и ангажиране на доброволци.
С Детската природна академия "Узана" (край Габрово) ще се
достигне до най-младите. Подписано е споразумение за
партньорство с Община Габрово и сега се работи по изпълнение на
концепцията за академията, което ще позволи през юни тя да бъде
официално открита.
Истински празник за всички, работещи за природата, са
Годишните награди за опазване на биоразнообразието, които с
всяка изминала година се превръщат във все по-значимо
обществено събитие. Думата за наградите има не само
авторитетното жури, но и всички граждани чрез гласуване в
социалната мрежа.
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КУЛИНАРНИТЕ ТАЙНИ НА ПРИРОДАТА
„БИОСЕЛЕНА“ НА ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА FACE И ЕВРОПЕЙСКИ ФЕРМЕРСКИ КОНГРЕС
Представители на „Биоселена“ участваха в годишното събрание на FACE, Европейската мрежа на фермерите и занаятчийските
производители на сирене и млечни продукти, както и в Петия европейски конгрес на фермерските и занаятчийски
производители на сирене, които се състояха от 6 до 9 ноември в Гауда, Холандия.

Приключи първият етап на кампанията „Кулинарните тайни на природата“, организирана през ноември 2014 г. от WWF
и веригата заведения К-express. Кампанията се проведе в 14-те обекта на К-express в София, Пловдив, Варна и Бургас,
където за един месец бяха продадени повече от 3700 порции ястия, сготвени по специални рецепти от ПП „Българка“.
В рамките на кампанията, К-express разработи 12 гозби по автентични рецепти от района на ПП „Българка“. През целия
месец ноември посетителите в различните обекти имаха възможност да опитат тези традиционни рецепти. Най-много
порции бяха продадени от тревненската чорбаджийска запеканка (907 порции), пикантния боб с маслини (841 порции)
и тревненската гъбена чорба (824 порции).
Продадени бяха близо 3000 кг храна по традиционните старопланински рецепти, като с 10% от приходите ще бъдат
закупени около 10 агнета. WWF ще ги предостави за отглеждане на фермери от района на ПП „Българка“. Агнетата ще
са само женски и ще бъдат предоставени на местните фермери с уговорката, че при отглеждането им за мляко и вълна,
те ще съхранят породата и няма да позволят да бъдат кръстосани с други породи, така че да бъде запазен генофондът.
WWF проследява и помага за отглеждането на овцете.
През юни месец 2015 г. К-Експрес и WWF ще продължат с втора част на кампанията „Кулинарните тайни на природата“.
Така заедно ще увеличим нашето младо семейство от средностаропланински овце.
Чрез кампанията постигаме двоен ефект: от една страна от една страна това позволява да се предотварати постепенто
завземане на пасищата от гората, което се получава поради липсата на животни, които да пасат по тях, а от друга работим за съхраняване на застрашената от изчезване порода средностаропланинска порода овце. Планинските
пасища са ценни местообитания, които са се превърнали в дом на емблематични за българската природа видове, като
например лалугера. Ето защо тяхното съхраняване е от съществено значение за поддържането на баланса в
природата. Днес, когато вече почти няма стада, иглолистните гори постепенно завземат тези територии, с което
поставят под въпрос съществуването на тяхната типична флора и фауна, а от там се нарушава и равновесието в
природата. Връщането на стадата по планинските пасища може да спре този процес.

„Биоселена“, фондация за биологично земеделие членува във FACE. В Мрежата участват организации и физически лица от 12
европейски страни: Франция, Италия, Испания, Германия, Англия, Ирландия, Холандия, Швеция, Норвегия, Финландия, Полша
и България. Мрежата е само на една година. Целта й е да работи на ниво ЕС за подпомагане на фермерските и занаятчийски
производители на сирене чрез облекчаване на законодателството по отношение на този тип преработвателни предприятия В
момента всяка държава – членка решава сама за себе си какви изисквания и контролни мерки да въведе. На практика водещи
страни като Франция, Италия, Испания имат много по- облекчени изисквани по отношение на сгради, оборудване,
документация, лабораторни анализи, контролни мерки от останалите европейски страни. Това създава неравнопоставеност
между производителите в различните страни в Обединена Европа. За тази цел към организацията има създадени три работни
групи (Хигиена; Технологии; Маркетинг), които работят върху предложения, които се внасят за обсъждане директно
Европейската комисия (DG SANCO; DG AGRI).
Голям успех на Мрежата е инициативата за разработване на „Наръчник за добри хигиенни практики за фермерски и
занаятчийски сирена” на ниво Европейски съюз. Инициативата е одобрена от Европейската Комисия в началото на тази година
и вече обявена обществена поръчка за изработване на този наръчник. За държави като България такъв наръчник би бил
изключително полезен – както за фермерите, така и за администрацията, както посочва д-р Стоилко Апостолов, управител на
„Биоселена“ и координатор на проекта „За Балкана и хората“.
Най-голямата атракция по време на събранието на FACE бе дегустацията на занаятчийски сирена. Всяка държава е имала
право да представи не повече от пет сирена. Домакините от Холандия, французи, италианци и испанци са представили по
повече от 10 вида сирене от овче, козе и краве мляко. Единствените сирена (кашкавал и сирене) от биволско мляко бяха от
България.
Представителите на „Биоселена“ са посетили и ферми, които преработват млякото си в Гауда и продават директно на
потребителите.
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Среща-дискусия
„Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането
на подмярка “Пасторализъм“ върху биоразнообразието“

ШВЕЙЦАРИЯ РАЗКРИ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС В СИНХРОН С ПРИРОДАТА

На 2 декември 2014 г., в София, се проведе среща, на която бе обсъдено на влиянието на пашата в националните паркове,
свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието.
В срещата участваха представители на Коалиция „За да остане природа в България“ (Българска фондация Биоразнообразие,
СДП Балкани, Асоциация на парковете в България, Българско дружество за защита на птиците), както и представители на
Министерството на околната среда и водите, Българска академия на науките, Инициатива „Прозрачни планини“, СТЕП, ЕКОиновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване
и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна, научни работници и експерти в сферата на опазване на
природните местообитания и управлението за защитени територии.
Начало на дискусията поставиха представените от БФБ резултати от работата по създаване на Стратегически план за
управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“, разработван в рамките на
проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”.
Бяха представени доклад по оценка на влиянието на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка
„Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията на НП
„Централен Балкан”, резултати от проведена анкета на тема: „Ефективност от въвеждане и изпълнение на подмярка
„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, както и междинни резултати от разработването на Стратегически
план за управление на планинските пасища на територията на НП „Централен Балкан“.
Основните обсъждани въпроси бяха свързани с ползите и негативните последствия от прилагането на подмярката на
територията на националните паркове в България.
В резултат на откритата и ползотворна дискусия участниците в срещата успяха да достигнат до консенсус по ключови мерки
за подобряване ефективността от прилагането на подмярката. Беше разписано общо предложение за промяна на проект за
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в частта й засягаща Направление 10.1.4 „Традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм)“, което официално бе внесено в Министерството на земеделието и храните.

От 19 до 24 октомври 2014 г. в Швейцария се проведе обучение на български експерти, които имат отношение към
управлението на защитени територии. То се организира от WWF като част от проекта и позволи българските
специалисти да обменят опит с колегите си от Швейцария и да се запознаят с добри практики и работещи механизми в
областта на екосистемните услуги и защитените територии.
Българската група посети два природни парка, единият от които е и биосферния резерват Ентлебух и се срещна с
кметовете на две общини, които участват в управлението на парковете. Експертите разгледаха и две ферми, чийто
собственици споделиха опита си и как държавата успява да ги стимулира, за да продължават дейността си и да я
съчетават с грижа за природата. Интересни бяха и срещите с местни производители и занаятчии, както и с кооперативи
и представител на регионална банка. Специалистите почерпиха идеи за това как община, парк, бизнес и местни жители
работят заедно, и как една защитена територия може да носи добавена стойност на продуктите, произведени в
местността, а икономиката да се развива и хората да остават да живеят и работят дори в малките градове и села.
Стопанисването на швейцарските гори също е впечатляващо , защото за тях се изготвя 25-годишен план за управление,
с който се съобразяват всички сечи. Не се прави гола сеч. Добивът на дървесина често е икономически неизгоден
поради трудността на терена (голямата височина и наклон). Плановете и правилата се спазват, а липсата на финансова
изгода допълнително намалява шансовете за нарушения. Така се осигурява оцеляване и защита на швейцарските гори.
Всеки собственик на гора, който няма желание или възможност да се грижи за нея, може да се включи в асоциация за
стопанисване.
От срещата с производителя на макаронени изделия "Бруно" стана ясно колко изгодно и за двете страни може да бъде
партньорството между парк и местен производител. Етикетът с логото на парк Ентлебух носи добавена стойност на
продукцията и осигурява по-лесен достъп до вериги магазини. За да може да използва този етикет, производителят
плаща годишна такса и е задължен 80% от първичната му суровина, да идва от парка. Парковата администрация винаги
е насреща и предлага помощта си за консултации, връзки с експерти и други.
Желанието за запазване на традициите е добре разпознаваемо от логото на другия парк, който бе посетен „Грюер".
Запазеният знак е вдъхновен от стар занаят за изработка на дървени керемиди. Производството на сирене също е
много важна традиция в парка. Тук се намира мандрата на известното сирене "Грюер", както и кооперативът на Летива.
Макар и да са с различни специфики, и двете марки сирене държат на качеството и традицията, както и осигуряват
добър поминък на местното население. Най-изгодно за местните фермери е да продават произведеното мляко на
някой от двата кооператива.
Туристическият офис на ПП „Грюер“ се старае да привлече посетители именно заради своите традиции и красива
природа, като търси и модерни, интерактивни варианти за достигане до тях. Разработените туристически пакети
насочват вниманието на посетителите или към природата, или към известните сирена.
В края на посещението си българските експерти споделиха впечатленията си с Н.Пр. Меглена Плугчиева и обсъдиха
възможностите за прилагане в България на добрите примери от Швейцария.
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ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

В истински празник за всички номинирани се превърнаха Годишните награди за
опазване на биоразнообразието 2014. Празник, който започна на 28 октомври в 15
часа и продължи чак до късните часове на нощта.
Официалната церемония беше проведена в залата на Представителството на
Европейската комисия, която едва побра номинираните и желаещите да разберат
.
кои са победителите в 5-те категории. Тази година освен наградите на журито, бяха
Номинираните за най-успешна кампания
раздадени и награди на публиката, определени с гласуване във Фейсбук.

Номинираните медии и журналисти бяха
наградени от Георги Господинов

До 30 януари 2015 приключва срока за
кандидатстване за финансиране на студентски
дипломни работи, които БФБ осигурява в рамките на
проекта. През февруари специална комисия ще
оцени предложенията и ще бъдат сключени
договори с избраните студенти.

2. За най-добър журналистически материал/медия, свързан със запазване на
българската дива природа - журито за поредна година раздели наградата на две:
за медия беше отличен сайтът Оффнюз, а за журналист - Марина Евгениева, bTV за
филма й „Сагата Странджа“. Наградата на публиката отиде с над 200 гласа при
миналогодишния победител в категорията сайтът Биволъ.
3. Активист за природата – в тази категория се получиха 14 номинации и изборът
беше един от най-трудните. Журито даде своята награда на Димитър Василев –
Велин за неговата дългогодишна мисия да вдъхновява стотици хора. Специално
отличие получи Иван Камбуров, от Природен парк Странджа. Наградата на
публиката категорично бе присъдена на Любомила Кривошиева, която спечели със
486 гласа в онлайн гласуването за своята мисия да спасява диви животни .
4. За политик с най-голямо внимание към българската природа бе обявен
Светослав Малинов, заради неговите усилия да алармира Европейския парламент
за застрояването на Българското Черноморие, случая Корал и ОУП на Царево.

На 13 януари 2015 г. в София се проведе заседание
на Управителния съвет на проекта „За Балкана и
хората“, домакинствано от „Биоселена“.

Фондация Биоселена ще представи проект „За
Балкана и хората“ и различни фермерски продукти
на тазгодишното издание на АГРА в Пловдивския
панаир, което ще се проведе от 4 до 8 март 2015 г. в
Пловдив.

Журито на наградите: Боян Петров – патрон на събитието и председател на журито,
Ива Дойчинова, Валери Йорданов, Георги Господинов и Красимира Величкова и
хилядите привърженици и съмишленици определиха следните победители:
1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието бе тази за
спасяването на Яйлата – това беше номинацията, която спечели сърцата и на
публиката, и на журито.

През февруари предстои сключване на договори с
одобрените за финансиране бизнеси щадящи
биоразнообразието и Асоциацията на парковете в
България. Приключват преговорите с одобрените в
рамките на Втората сесия за финансиране.

Първи УС на проекта за 2015

Публиката по време на церемонията в
Представителството на ЕК

На заседанието участваха швейцарският експерт
Бертран Сансонанс от Про Натура и Димитър Матев
от Балканския институт – Швейцарско междинно
звено.
Следващият Управителен съвет на проекта ще бъде
през март и ще бъде домакинстван от БФБ, а по
време на юнската среща в Западен Балкан ще бъде
планирана детайлно четвъртата година на проекта.

КОЛЕДЕН БАЗАР БЪДНИК

Активистите наградени от Валери Йорданов
(Боян Петров приема наградата на Велин)

БДЗП представи фермерски продукти от Балкана на
базара „Големият Коледен Бъдник“, който се
проведе на 20 декември 2014 г. пред НДК в
столицата.

Публиката отличи община Кайнарджа, която добавя в приоритетите си запазването на околната среда и биоразнообразието.
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси – тази година в надпреварата се включиха не само големи
компании със социално отговорни програми, но и „малки“ производители и екоферми. Журито реши да даде своята награда
на Мтел за тяхната програма Мтел Еко грант. Любовта и подкрепата на публиката отиде при малкия семеен бизнес и Дивата
ферма в с. Горно поле в Източните Родопи.
Всички победители получиха специални чипровски „медали“ с хлопки, а някои от победителите, определени от журито,
имаха и финансова награда от 500 лв. По време на празника, гостите се насладиха на вкусна храна от Балкана, на изложбата
„Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа“ и на приятните етно-джаз изпълнения на групата „Асен и
Милена”. Специална презентация показа постиженията на всички номинирани, защото въпреки че като на всеки конкурс и в
Годишните награди2014 има победители, за БФБ като инициатори и организатори на събитието е още по-важно да се
представят и отличат добрите дела на всички хора, организации, медии и политици, които защитават природата.
След официалната церемония празникът продължи в клуб MAZE, където номинираните и победителите във всяка една
категория бяха представени, а група „Остава“ се включи със специален концерт като поздрав за всички, обичащи природата.

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА
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