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УВОД

Shaping the future
Ние формираме бъдещето

Запознати ли сте с Директивата за екодизайн? Не? Тя ще промени 
нашето ежедневие и ще пререгулира начина, по който третираме 
енергопотреблението в целия ЕС. Очевиден резултат от този нормативен 
акт е постепенното изтегляне от пазара на електрическите крушки с 
нажежаема жичка и замяната им с енергоспестяващи алтернативи, като 
LED лампи и флуоресцентни туби, на които се обръща все по-сериозно 
внимание. 

Щадящият околната среда дизайн на продукти, свързани с 
енергопотреблението, е целта на европейския екодизайн – или накратко 
ErP директивата (Energy related Products). В различни области продуктите 
се класифицират и прекласифицират в нови класове на енергийна 
ефективност. Например в бъдеще персоналните компютри, сушилните 
или прахосмукачките, бойлерите и дори прозорците, ще подлежат на 
основна оценка и регулация.

От 1 януари 2013 г. влиза в сила наредба за още една продуктова 
категория– климатични системи с мощност до 12 kW. 

Активно участвайте в планирането на бъдещето, избирайки и използвайки 
енергоефективни климатични системи, щадящи околната среда.



Европейският съюз е 
поставил високи цели
На 1 януари 2013 г., влиза в сила регламент (ЕС) № 206/2012, който 
допълва клаузите на ErP директива 2009/125 (ЕС) за домашни климатични 
системи с охладителна мощност до 12 kW, за да промотира щадящ 
околната среда дизайн на продукти, свързани с енергопотреблението, 
както и да намали емисиите на CO2 и консумацията на енергия с 20% 
до 2020 г., въвеждайки високи изисквания за енергийна ефективност. 

Очевидно е защо ErP директивата вече включва и климатични системи: 
климатичната технология се е превърнала в част от нашето ежедневие. 
През лятото почти никой не е склонен да се лиши от климатична 
система в колата си и все повече собственици на имоти се наслаждават 
на преимуществата на климатичните системи между своите четири 
стени. В този бранш техническото развитие през последните няколко 
години вече е довело до значителен прогрес, когато става въпрос за 
енергийна ефективност; такъв е случаят конкретно при добре познати 
производители като Mitsubishi Electric.

20 %
намаляване на консумацията 
на първична енергия

20 %
увеличаване на възобновяемите 
енергийни източници

20 %
намаляване на емисиите 
на CO2

A +++
Този премиум модел за 
високостенен монтаж 
(2.2 - 5.8 kW) съчетава 
най-високи нива на 
енергийна ефективност 
с перфектен дизайн. 

Европейският съюз си е поставил високи цели, свързани с опазването на климата, които 
трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Те са обобщени в събирателния термин цели 
„20/20/20” - увеличаване на консумацията на енергия от възобновяеми енергийни източници 
с 20% в сравнение с 1990 г., едновременно с намаляването на консумацията на първична 
енергия и емисиите на CO2 с по 20%.

ЦЕЛИ НА ЕС
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ErP директивата цели да подкрепи един природосъобразен и 
енергийноефективен продуктов дизайн чрез подходящи политически 
инструменти. Рамковата директива определя кои продуктови групи 
могат да бъдат засегнати и кои рамкови условия важат. Продукти, 
свързани с консумацията на енергия, са засегнати само ако отговарят 
на следните критерии: годишен обем продажби от поне 200 000 бройки; 
значително въздействие на продукта върху околната среда, както и 
значителен потенциал за неговата оптимизация на достъпна цена. 

Класификацията в продуктови групи се осъществява в така наречените 
Лотове (Лот 1 за термопомпи, Лот 10 за домашни климатични системи 
с мощност до 12 kW).

Ако новите изисквания за енергийна ефективност не бъдат покрити от 
даден продукт, ще влезе в сила забрана за внос в Европейския съюз. 
Забраната за внос се базира на един елементарен факт: в бъдеще 
енергийният етикет ще бъде част от CE маркировката. Особено 
ефективни климатични системи, от друга страна, могат да бъдат 
наградени с Европейския еко-етикет.

Продукти с особено високо ниво на енергийна ефективност могат да бъдат маркирани 
с Европейския еко-етикет. Продукти, които не покриват минималните изисквания, не 
подлежат на CE маркировка.

CE МАРКИРОВКА

Специални награди
Европейският еко-етикет 
се присъжда на базата 
на обширен списък с 
критерии, който включва 
не само индивидуалните 
характеристики на продукта, 
а и целия му жизнен цикъл 
– от природосъобразното 
производство до 
разположението. 

Не подлежи на СЕ 

маркировка

Неефективни продукти, които не покриват
минималните изисквания

CE
XY,Z

I II

XY,Z XY,Z XY,Z
X,Y X,Y X,Y X,Y
XY

ZY

ZY

XYZ/2012

XY XY XY



Акцент върху eфективност и комфорт

В бъдеще ще важат нови класове за енергийна ефективност. След най-
високия клас за енергийна ефективност А използван досега, скалата ще 
бъде разширена, за да включи и класовете А+, А++ и А+++. 

Освен това, потребителите получават повече информация, която е от 
значение за тяхната покупка, например относно шумовите емисии на 
сплит системата. За тази цел нивото на звука на външно и вътрешно 
тяло са означени в децибели като обективен акустичен параметър. Ако 
параметърът на силата на звука на вътрешното тяло е известен, може 
да се изчисли и шумовата емисия като се вземат предвид разстоянието 
и характеристиките на излъчване. Едно предимство е фактът, че 
независимо от мястото на употреба и процедурата за измерване на 
звуковото налягане е възможно да се сравнят различни климатични 
системи. Често нивото на звуково налягане се измерва на разстояние 
около 1 м; при нас климатичните сплит системи са много тихи – средно 
около 21 децибела. 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ И СИЛА НА ЗВУКА

Ниво на звуково налягане dB (A)
Нивото на звуковото налягане е параметър на звуковото 
поле, който показва възприетия шум при работа на 
вътрешно тяло на съответно разстояние. 

Ниво на сила на звука dB (A)
Силата на звука е акустичен параметър, който определя 
мощността на звуковия генератор и е по този начин 
независим от разстоянието до мястото на приемника. 



08

Акцент върху eфективност и комфорт

В бъдеще ще важат нови класове за енергийна ефективност. След най-
високия клас за енергийна ефективност А използван досега, скалата ще 
бъде разширена, за да включи и класовете А+, А++ и А+++. 

Освен това, потребителите получават повече информация, която е от 
значение за тяхната покупка, например относно шумовите емисии на 
сплит системата. За тази цел нивото на звука на външно и вътрешно 
тяло са означени в децибели като обективен акустичен параметър. Ако 
параметърът на силата на звука на вътрешното тяло е известен, може 
да се изчисли и шумовата емисия като се вземат предвид разстоянието 
и характеристиките на излъчване. Едно предимство е фактът, че 
независимо от мястото на употреба и процедурата за измерване на 
звуковото налягане е възможно да се сравнят различни климатични 
системи. Често нивото на звуково налягане се измерва на разстояние 
около 1 м; при нас климатичните сплит системи са много тихи – средно 
около 21 децибела. 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ И СИЛА НА ЗВУКА
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XY,Z

I II

XY,Z XY,Z XY,Z
X,Y X,Y X,Y X,Y
XY

ZY

ZY

XYZ/2012

XY XY XY

Име на тялото/обозначение на модела

Име или търговска марка на производителя

SEER и SCOP
Стойността на SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 
показва стойността на сезонната ефективност в режим на 
охлаждане.
Стойността на SCOP (Seasonal Coefficient of Perfomance) се 
отнася за сезонната ефективност в режим на отопление.

Класове на енергийна ефективност от А+++ до D 
SEER в режим на охлаждане

Клас на енергийна ефективност
Клас на енергийна ефективност в режим 

на охлаждане и в режим на отопление
 

В режим на отопление индикацията 
на модела е направена и за трите 

климатични зони.

Класове на енергийна ефективност от А+++ до D
SCOP в режим на отопление

A +++ > 5,1
A ++ > 4,6
A + > 4,0
A > 3,4

C > 2,8
D < 2,5

B > 3,1

Номинална мощност в режим на отопление

Стойност на SCOP

Годишна консумация на енергия 
в режим на отопление

Годишна енергийна консумация в режим на охлаждане

Номинална мощност в режим на охлаждане
Стойност на SEER

Шум в режим на работа, вън/вътре
Когато става въпрос за измерване на шумови  

емисии, силата на звука е важен параметър 
за оценка на източник на звук. За разлика от 

звуковото налягане,  силата на звука не зависи от 
местоположението на източника и/или приемника. 

Максимално допустими са:

Климатични зони
В режим на отопление ЕС е разделен на три отделни 
климатични зони, за да улесни класификацията и 
калкулирането на стойностите за отопление. Резултатът 
е по-точно изчисляване на енергийната ефективност, 
като се вземат предвид особеностите на температурата 
на околната среда.

Дата на етикета

A +++ > 8,5
A ++ > 6,1
A + > 5,6

C > 4,1
D < 3,6

B > 4,6
> 5,1A 

Охладителна мощност 
≤ 6 kW

Охладителна мощност  
> 6 kW ≤ 12 kW

Вътрешно тяло Външно тяло Вътрешно тяло Външно тяло

60 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 70 dB(A)

Shortening to the sides 2 mm

Shortening to the sides 2 mm

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ
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Хелзинки

Страсбург

Атина

Нововъведения
Класификацията в отделни класове на енергоефективност ще бъде 
преразгледана от ErP директивата. Освен това, скалата ще бъде 
разширена, за да обхване три нови класа: A+, A++ и A+++. Въз основа 
на преструктурирането на измервателните точки и пресмятането на SEER 
и SCOP, това ще доведе до промени в класификацията на класовете 
за ефективност на климатичните системи, които ще се продават без 
технически изменения. Специалист-проектантите и инсталаторите трябва 
изрично да обърнат внимание на тези нововъведения дори и да са 
използвали дадени климатични системи многократно, защото класът за 
ефективност, в който са класифицирани, може да се е променил от 1-ви 
януари 2013. 

Освен това, в режим на охлаждане климатичните системи трябва да 
покрият клас за ефективност D до 1 януари 2013 и поне клас на енергийна 
ефективност B – една година по-късно. За режим на отопление клас А е 
минималният критерий, който трябва да се покрие от самото начало, а от 1 
януари 2014 А+ ще бъде представен като минимален клас на ефективност.  
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Новите параметри:
SEER и SCOP
Досега климатичните системи се оценяваха въз основа на коефициентите 
EER и COP. EER определяше ефективността, тоест съотношението между 
консумирана и отдадена мощност, в режим на охлаждане, а COP – 
ефективността в режим на отопление. Досега тези величини бяха определени 
на базата на една единствена точка на работа. В резултат, производителите 
оптимизираха своите устройства единствено спрямо тази точка и по този 
начин за цялостното представяне на продукта успяха да достигнат  клас на 
ефективност, който, с оглед на техническите характеристики на продукта, 
може да не бъде оправдан.

Именно този проблем обосновава въвеждането на новите коефициенти SEER 
и SCOP;  “S” (от “Seasonal” - сезонна) индикира, че са определени няколко 
реалистични измервателни точки при външна температура съответно 20°C, 
25°C, 30°C и 35°C. В режим на охлаждане климатичните данни за Страсбург 
се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в 
Страсбург, на отделните точки за измерване е зададена различна тежест. 
Например климатична система в режим на частичен товар, който представлява 
повече от 90 % от режима на работа, получава съответно по-висока тежест по 
отношение на класифицирането в съответния клас на ефективност. 

В режим на отопление не може да се състави изчерпателна температурна 
характеристика за цяла Европа. По тази причина се определят три климатични 
зони в ЕС – Северна, Централна и Южна Европа, за които се съставят различни 
характеристики на натоварване.  Всички измервателни точки са еднородни 
при външна температура съответно 12°C, 7°C, 2°C и  -7°C. 

Технически термини по 
отношение на SCOP.
P design H: съответства 
на топлинен товар от 
100%. 
Стойността му зависи от 
избраната бивалентна 
точка.

T design: външна 
температура, която 
определя точката P 
design H. Последната се 
определя от условията на 
средата (района). 

T bivalent: съответства 
на най-ниската 
температура, при която 
може да се достигне 
пълна отоплителна 
производителност с 
помощта на термопомпа 
(без да се използва 
допълнителен 
нагревател). Тази точка 
може да бъде избрана 
свободно от обозначения 
температурен диапазон (T 
design – T bivalent). 

Топла (Атина)
Температурни условия
Вън Вътре

DB WB DB
– – – 20 °C
100 %  2 °C  1 °C 20 °C
 64 %  7 °C  6 °C 20 °C
 29 % 12 °C 11 °C 20 °C

Студена (Хелзинки)
Температурни условия

Частичен 
товар

Вън Вътре

DB WB DB
61 %  -7 °C  -8 °C 20 °C
37 %  2 °C  1 °C 20 °C
24 %  7 °C  6 °C 20 °C
11 % 12 °C 11 °C 20 °C

Умерена (Страсбург)
Температурни условия

Частичен 
товар 

Вън Вътре

DB WB DB
88 %  -7 °C -8 °C 20 °C
54 %  2 °C  1 °C 20 °C
35 %  7 °C  6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SCOP

Климатични данни за три отделни зони при изчисляване на SCOP
Тъй като климатичните условия оказват огромно влияние върху работата на 
климатичната система в режим на отопление, са определени три климатични 
зони за Европейския съюз: топла, умерена и студена. Измервателните точки 
са еднородни за 12˚C, 7˚C, 2˚C и -7˚C. .

Изчислението на 
SEER се базира 
на данните от 
Страсбург.

P design H

-10 °C -7 °C -2 °C 16 °C
Външна 
температура

T bivalent Отоплителна мощност 
при номинална честота

SCOP изчисление в 
режим на термопомпа
Ако T bivalent е висок

 P design H = висок
 SCOP = нисък

Повече детайли за новите клаузи можете да намерите на вътрешната страница.

При новата процедура за сезонно измерване в режим на охлаждане и на отопление се взимат предвид следните аспекти: 
четири сезона; три климатични зони в ЕС в режим на отопление; режим на частичен товар; консумирана енергия 
при изключен термостат; консумация в режим на готовност; нагревател на картера - по този начин се определя 
енергийната ефективност при реалистична нормална употреба на климатична сплит система.

Товар 35.4 %

Товар 15.4 %

Товар 53.8 %

Товар 88.5 %

Товар 100 % 
(P design H)

-10 °C -7 °C 2 °C 7 °C 12 °C 16 °C16 °C

Товар 21.1 %

Товар 47.4 %

Товар 73 %

Товар 100 % 
(P design C)

20 °C 25 °C 30 °C 35 °C

Охлаждане Отопление

Shortening to the sides 2 mm

Shortening to the sides 2 mm

ИЗМЕРВАТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОМАШЕН КЛАС КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ



1111

Новите параметри:
SEER и SCOP
Досега климатичните системи се оценяваха въз основа на коефициентите 
EER и COP. EER определяше ефективността, тоест съотношението между 
консумирана и отдадена мощност, в режим на охлаждане, а COP – 
ефективността в режим на отопление. Досега тези величини бяха определени 
на базата на една единствена точка на работа. В резултат, производителите 
оптимизираха своите устройства единствено спрямо тази точка и по този 
начин за цялостното представяне на продукта успяха да достигнат  клас на 
ефективност, който, с оглед на техническите характеристики на продукта, 
може да не бъде оправдан.

Именно този проблем обосновава въвеждането на новите коефициенти SEER 
и SCOP;  “S” (от “Seasonal” - сезонна) индикира, че са определени няколко 
реалистични измервателни точки при външна температура съответно 20°C, 
25°C, 30°C и 35°C. В режим на охлаждане климатичните данни за Страсбург 
се използват за цяла Европа. В съответствие с температурните промени в 
Страсбург, на отделните точки за измерване е зададена различна тежест. 
Например климатична система в режим на частичен товар, който представлява 
повече от 90 % от режима на работа, получава съответно по-висока тежест по 
отношение на класифицирането в съответния клас на ефективност. 

В режим на отопление не може да се състави изчерпателна температурна 
характеристика за цяла Европа. По тази причина се определят три климатични 
зони в ЕС – Северна, Централна и Южна Европа, за които се съставят различни 
характеристики на натоварване.  Всички измервателни точки са еднородни 
при външна температура съответно 12°C, 7°C, 2°C и  -7°C. 

Технически термини по 
отношение на SCOP.
P design H: съответства 
на топлинен товар от 
100%. 
Стойността му зависи от 
избраната бивалентна 
точка.

T design: външна 
температура, която 
определя точката P 
design H. Последната се 
определя от условията на 
средата (района). 

T bivalent: съответства 
на най-ниската 
температура, при която 
може да се достигне 
пълна отоплителна 
производителност с 
помощта на термопомпа 
(без да се използва 
допълнителен 
нагревател). Тази точка 
може да бъде избрана 
свободно от обозначения 
температурен диапазон (T 
design – T bivalent). 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SCOP

P design H

-10 °C -7 °C -2 °C 16 °C
Външна 
температура

T bivalent Отоплителна мощност 
при номинална честота

SCOP изчисление в 
режим на термопомпа
Ако T bivalent е висок

 P design H = висок
 SCOP = нисък



Днес А, а утре А+++? 

Какви са преимуществата на новата ErP 
директива за специалисти и потребители? 

За всички страни членки на ЕС ли важи новата 
директива или има система за класиране?

ErP директивата важи ли за артикули в складова 
наличност? 

 Поради новата процедура за измерване, 
скалата за енергийна ефективност се допълва 
с още три класа. Климатична система, която 
към настоящия момент би отговаряла на клас 
А, може да попадне в значително по-нисък клас 
според новата ErP директива. Минималните 
изисквания не оказват никакво влияние върху 
класификацията на климатичните системи.

 Поради трите нови класа на енергийна 
ефективност, климатичните системи ще бъдат 
по-добре разграничени по отношение на 
тяхното енергопотребление. Ясната индикация 
за консумацията на електроенергия и шумовите 
емисии, задължителна за климатичните системи 
на всички производители, ще доведе до по-
висока степен на информираност на крайния 
потребител. 

 За домашен клас климатични системи (Лот 
10) приложението на директивата ще започне 
на 1 януари 2013 г. и се прилага с едни и същи 
правила във всички страни членки на ЕС, без 
каквито и да е национални преходни периоди. 

 Климатични системи, които са внесени до 
края на 2012 г. и които остават в наличност на 
производителя или доставчика, не са засегнати 
от директивата и могат да бъдат продавани.

FAQ

Въпроси и отговори
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Какво става ако климатични тела от вече 
съществуващи климатични системи се 
заменят частично?

Кой има полза от новата директива и за кого тя 
е неизгодна?

Ще постави ли новата ErP директива началото на 
подем в енергоефективността на климатичните 
системи?  

 Съществуващите климатични системи се 
радват на пълна защита. В случай че се наложи 
отделни тела да бъдат подменени поради 
технически дефект, единствено от новите 
продукти се очаква да отговарят на критериите 
на директивата. Останалите агрегати от 
системата не подлежат на оценяване според 
изискванията на директивата.

 Специално продукти с иновативната 
инверторна технология са сред победителите 
в сферата на климатичните системи. ErP 
директивата ще гарантира, че доставчици на 
неефективни тела ще загубят достъп до пазара.

 Благодарение на нашата инверторна 
технология, ориентирана към бъдещето, 
много от нашите климатични системи силно са 
надминали настоящите стандарти. Разликата 
в консумацията на енергия между продукт, 
който в момента е оценен с най-висок клас А, 
и бъдещ продукт от най-висок клас А+++ може 
да бъде огромна: консумацията на енергия, и 
следователно разходите за енергия, могат да 
бъдат до 70% по-ниски. .



Енергоспестяваща инверторна 
технология
Какво представлява инверторната технология? Много просто: 
Традиционните климатични системи имат само две нива на мощност: 100% 
- в режим „Включено“ и 0% - в режим „Изключено“. При инверторните 
климатични системи нещата стоят по друг начин: отдадената мощност 
е пропорционална на необходимостта. С тази корекция консумираната 
енергия е значително по-малко. Това високотехнологично решение 
първоначално е свързано с по-високи инвестиционни разходи  в сравнение 
с традиционните климатични инсталации. Когато се вземат предвид обаче 
надеждността и комфортът на системата - като изключително тихата 
работа, липсата на въздушни течения и по-специално оперативните 
разходи, пълната инверторна технология категорично е фаворит. 

Със своя 25-годишен опит в областта на научноизследователската и 
развойна дейност, както и в приложението на инверторната технология, 
Mitsubishi Electric е безспорният световен технологичен лидер в този 
бранш.

Най-модерните 
инверторни технологии 
гарантират най-високи 
нива на енергийна 
ефективност и комфорт.

ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ - НОВАТА ТЕНДЕНЦИЯ
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Признато качество
Професионалната асоциация “Fachverband Gebäude-
Klima e. V . (FGK)” награди всички термопомпени 
сплит системи на Mitsubishi Electric с новия печат за 
качество за домашен клас климатични системи. 
• Най-висока енергийна ефективност
• Гарантирана наличност на резервни части в срок  
   до два работни дни; резервните части трябва да са  
   достъпни поне 10 години
• Пълна гама обучения, съдействие при планирането  
   и пълна документация
• Гарантирано съответствие с техническите данни в  
   каталозите; данни за производителност съгласно 
EN 14511

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТИТЕ

Различните лица на качеството
Сплит и мулти-сплит климатичните ни системи, както и нашите термопомпи 
въздух-вода, са разработени съобразно новата ErP директива – за 
днешните иновативни решения, ориентирани към бъдещето.



ЗА НАС

Shaping the future
Ние формираме бъдещето

В продължение на повече от 90 години Mitsubishi Electric непрекъснато 
поставя нови стандарти в областта на климатичните системи и 
термопомпите и е един от водещите световни доставчици в бранша. В 
рамките на нашата мисия „Eco Changes“ ние активно допринасяме за едно 
екологично отговорно поведение сред обществото, както и за защитата 
на околната среда. Затова ние се придържаме към новата директива 
за екодизайн на ЕС и сме приспособили цялата си продуктова гама към 
новите сезонни стойности за измерване. Поръчайте нашите каталози за 
домашен клас климатични системи, сплит системи и термопомпи въздух-
вода и се уверете сами в отличните показатели за енергийна ефективност 
на нашите продукти. 
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Екологичната мисия на 

Mitsubishi Electric Group

“Eco Changes” е движещата сила на екологично ориентираното управление 
на Mitsubishi Electric.  Нашата цел е винаги да се стремим към едно 
„зелено“ бъдеще с помощта на иновативни природосъобразни технологии 
и производствено ноу-хау. С нашата гама от технологии и дейности за 
дома, офиса, производствени предприятия, инфраструктура и дори външни 
пространства, ние допринасяме за изграждането на едно природосъобразно 
общество. Позовавайки се на лозунга на компанията “Changes for the Bet-
ter”, който разкрива стремежа ни непрекъснато да оптимизираме нашата 
компания, “Eco Changes” изразява желанието на Mitsubishi Electric да 
създаде една по-устойчива околна среда съвместно с нашите клиенти. 

Активно опазване на природата:

Нашата представа за околната среда „2021“

Опазването на климата е важен глобален проблем, който играе съществена 
роля за формирането на нашето бъдеще. Mitsubishi Electric има дългогодишен 
опит в ограничаването на вредните емисии на CO2, използвайки напреднала 
технология и високо енергоефективни продукти. Тази традиция се очаква 
да продължи и в бъдеще като резултат от инициативата за опазване на 
околната среда на компанията - „2021“. Като част от тази инициатива ние 
поемаме задължението да опазваме климата в дългосрочен план, запазвайки 
природните ресурси в производствените процеси и употребата на продуктите, 
както и чрез рециклиране, с цел да достигнем ограничаване на емисиите на 
CO2 в световен мащаб с 30% до 2021. Но това, разбира се, не е всичко, тъй 
като ние ще продължим да посвещаваме усилия и ресурси на развитието на 

НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА
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