
 
 

МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА АЗОТСЪДЪРЖАЩИ 
ТОРОВЕ  

(ОРГАНИЧНИ И МИНЕРАЛНИ/НЕОРГАНИЧНИ) 

 

Водоустойчиви резервоари /цистерни/ за съхранение на течности 

/питейна вода, вода, индустриални течни отпадъци, земеделски 

течни препарати, земеделски течни отпадъци и др./ 

 

 

CMD International ltd. 

 



Водоустойчиви резервоари /цистерни/ за съхранение на 

течности /питейна вода, вода, индустриални течни отпадъци, 

земеделски течни препарати, земеделски течни отпадъци и др./ 

• Технически текстил  PES с висока 

устойчивост, с PVC прослойки, 

1400 гр/м2; 

• Анти UV; 

• Усойчивост на спукване  –  

500daN; 

• Якост на опън  – 450 daN/5cm; 

• Защитени ъгли, TROP – PLEIN 

/преливник/ с PVC ъгъл 3´´; 

• Отстрани – вана за пълнене, вана 

за изпразване; 

• 10 години заводска гаранция. 

 

 
 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Производството е сертифицирано по ISO 9001 : 2008 и ISO 14001 : 2004 



Размери (Lxl): 6.25m x 5.92m 

РЕЗЕРВОАР /ЦИСТЕРНА/ - 30 м3 

 

B 

D 

A 
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• Резервоар /цистерна/ - 30 м3 

Разгъната площ – 6,25 м х 5,92 м, Hmax – 1,25 м 

Тегло празен – 109 кг 

Амбалаж, индив.стандарт – картонена опаковка – 

104 см х 57 см х 60 см 

Цена: 5 782, 80 лв./брой 

 

• Резервоар /цистерна/ - 50 м3 

Разгъната площ – 9,25 м х 5,92 м, Hmax – 1,40 м 

Тегло празен – 160 кг 

Амбалаж, индив.стандарт – картонена опаковка – 

120 см х 80 см х 80 см 

Цена: 7 442, 48 лв./брой 

 

• Резервоар /цистерна/ - 80 м3 

Разгъната площ – 10,25 м х 7,40 м, Hmax – 1,60 м 

Тегло празен – 221 кг 

Амбалаж, индив.стандарт – картонена опаковка – 

115 см х 115 см х 110 см 

Цена: 9 617, 05 лв./брой 

  

• Резервоар /цистерна/ - 100 м3 

Разгъната площ – 10,40 м х 8,88 м, Hmax – 1,55 м 

Цена: 11 187, 35 лв./брой 

  

 

 

• Резервоар /цистерна/ - 150 м3 

Разгъната площ – 14,80 м х 8,88 м, Hmax – 1,55 м 

Тегло празен – 382 кг 

Амбалаж, индив.стандарт – картонена опаковка – 115 

см х 115 см х 110 см 

Цена: 14 547, 46 лв./брой 

  

• Резервоар /цистерна/ - 200 м3 

Разгъната площ – 16,40 м х 10,36 м, Hmax – 1,55 м 

Цена: 18 236, 80 лв./брой 

Амбалаж, индив.стандарт – картонена опаковка – 120 

см х 115 см х 110 см 

 

  

• Резервоар /цистерна/ - 500 м3 

Разгъната площ – 22,15 м х 19,24 м, Hmax – 1,40 м 

Цена: 38 256, 03 лв./брой 

  

 

• Резервоар /цистерна/ - 1 000 м3 

Разгъната площ – 28,20 м х 25,16 м, Hmax – 1,60 м 

Цена: 59 848, 40 лв./брой 

Нашият Асортимент 

Посочените цени са без включени транспорт и ДДС 

 



  Условия на плащане:  
 

50 % авансово плащане при поръчка; 

50% при готовност за товарене на 

транспортна единица от завода. 

  

Срок на производство и 

доставка: 
 

Срок на производство - до 15 

/петнадесет/ работни дни, считано 

от датата на потвърждение на 

поръчката и получаване на 50 % 

авансово плащане; 

Срок на доставка – до 7 /седем/ 

работни дни, считано от датата на 

окончателното плащане. 

  

  

  

Всички резервоари /цистерни/ са екипирани 
с необходимото заводско оборудване! 



Поставяне на Водоустойчив 

резервоар  
Изграждане на торова площадка  

Разходи за проектиране - Разходи за проектиране + 

Разрешителен режим  

- 

Разрешителен режим 

(ОВОС, Разрешително за 

строеж) 

+ 

Разходи за 

изграждане/поставяне + 
Разходи за 

изграждане/поставяне + 

Време за 

изграждане/поставяне 1 раб.ден 
Време за 

изграждане/поставяне 2 мес. 

Забележка: Стойността на Водоустойчивия резервоар е с приблизително 50% 

по-ниска, в сравнение с еквивалента му, изграден под формата на лагуна или 

яма за съхранение на торова фракция. 



Възможности за финансиране 

Кредит на физическо лице:  

 

• Максимален размер на кредита: 

  80 000 лв.  

 

• Лихвен процент: 

 в лева от 8,7%  

 в евро от 8,45%  

 

• Срок: до 10г.  

 

• Обезпечение: 

 превод на трудово 

възнаграждение или 

 кредитен оборот вноска + 

200 лв.  

Фирмен кредит:  

 

• Максимален размер на кредита: 

 До 80% от стойността на 

инвестицията без ДДС 

• Лихвен процент в лева и в евро:  

 в лева 7,50 % 

 в евро 7,50% 

 

• Срок на кредита:  до 84 месеца  

• Срок за усвояване:  до 1 месец 

• Обезпечение: 

 В зависимост от размера на 

кредита (поръчителство, ипотека на 

недвижим имот, залог на машини).  

 



Всеки земеделски стопанин, който получава плащания по схемата за 

единно плащане на площ, спазва законоустановените изисквания за 

управление, посочени в приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009 в 

съответствие със следния график: 

 

а) изискванията, посочени в буква А - „Околна среда“ от приложение II на 

Регламент (ЕО) № 73/2009, се прилагат от 1 януари 2012 г.; 

 

б) изискванията, посочени в буква Б – „Обществено здраве, здраве на 

животните и на растенията“ от приложение II на Регламент (ЕО) № 

73/2009, се прилагат от 1 януари 2014 г.; 

 

в) изискванията, посочени в буква В – „Хуманно отношение към 

животните“ от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се прилагат от 1 

януари 2016г. 

 

Законоустановените изисквания, посочени в РЕГЛАМЕНТ 

(ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за 

установяване на общи правила за схеми за директно 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

и за установяване на някои схеми за подпомагане на 

земеделски стопани 



Изискванията за наличие на съоръжения за съхранение на 

оборски тор са задължителни за земеделските стопани от 31 

декември 2010 г.  

 

 Когато не са спазени законоустановените изисквания за 

управление, в който и да е момент през дадена календарна година и това 

неспазване е резултат на действие или бездействие, за което пряка 

отговорност носи земеделският стопанин, подал заявлението за подпомагане 

през съответната календарна година, общата сума на директните 

плащания, които са предоставени или следва да бъдат предоставени на този 

земеделски стопанин се намалява или не се изплаща. Процентът на 

намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и 

системността на установеното неспазване и може да достигне до пълно 

изключване от една или няколко схеми за подпомагане за една или 

повече календарни години. 

 
 



От 2012 г. и 2014 г. започва да се прави връзка между 

законоустановените изисквания за управление и 

директните плащания, които получава земеделският стопанин.  

• Законоустановените изисквания за управление и условията за добро 

земеделско и екологично състояние формират системата на 

кръстосаното съответствие.  

• Със Заповед № РД 09-193, 28.03.2014 г на Министър на земеделието и 

храните е утвърдено „Ръководство за прилагане на Законоустановените 

изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в 

приложение II буква А и буква Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 на 

Съвета от 19 януари 2009г.“ 

• Извършването на проверките по изпълнение на задълженията по 

системата на кръстосаното съответствие започва от 01.07.2014 г. 

• Задълженията в рамките на системата за кръстосано съответствие се 

прилагат единствено по отношение на селскостопанската дейност на 

земеделския стопанин или земеделската площ на стопанството. 



МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ТОРОВЕ  

(ОРГАНИЧНИ И МИНЕРАЛНИ/НЕОРГАНИЧНИ) 

 

Съоръжение за съхранение на твърд и течен оборски тор: 

• Водонепропускливо дъно и стени; 

• Не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците; 

• Капацитетът за съхранение на  оборския тор, както следва: 

 

Забележка: * 4-месечно съхранение при  пасищно отглеждане на животни. 

 

А. СЪХРАНЕНИЕ НА ОБОРСКИ ТОР И СИЛАЖ 

Съхранение на оборски тор 
 

  

  

  

Вид селскостопански 

животни 

  

  

Общо количество оборски тор  

  

  

Количество на течен  и твърд оборски тор 

Дневно 

количество за 

едно животно  

Необходим 

капацитет за 

съхранение за 6 

мес. 

Дневно 

количество 

твърд оборски 

тор за едно 

животно с 

постеля 

Необходим 

капацитет за 

съхранение за 6 

мес. 

Дневно 

количество 

течен оборски 

тор за едно 

животно 

Необходим 

капацитет за 

съхранение за 6 

мес.. 

м³ м³ м³ м³ м³ м³ 

Говеда, Биволи 0,040  7,20 0,047 8,46 0,080 14,4 

Теле и юница за угояване 0,036  6,48 0,043 7,74 0,072 12,96 

Теле до 6 мес. Възраст 0,024  4,32 0,030 5,40 0,048 8,64 

Свиня /100кг/ 0,007  1,26 0,0085 1,53 0,028 5,04 

Овцаж 0,004  0,72 0,0045 0,54 0,006 0,72 

Шиле 0,002  0,36 0,0026 0,46 0,002 0,24 

Козаж 0,003  0,54 0,0035 0,42 0,004 0,48 

Кокошка-носачка 0,00012  0,022 0,00015 0,027 0,00024 0,043 

Кон 0,025  4,5 0,030 5,4 0,040 7,2 

Магаре 0,012  2,2 0,024 4,32 0,035 6,3 

Зайци 0,00012  0,022 0,00012 0,022 0,00014 0,043 



Мерките по програмата за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони 

са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за всички земеделски стопани на 

територията на нитратно уязвимите зони (НУЗ) – райони, в 

които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати 

от земеделски източници, определени в заповед  



СИ ЕМ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 

ЕИК: 201339030  

гр. София, ул. Алеко Константинов №42, ап.6 

e-mail: office@cmd-international.com 

С пожелание за успешно и 

ползотворно сътрудничество! 


