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Източник: МОСВ 

Заглавие: 1 709 са извършените проверки от експертите на РИОСВ през август  
Най-голямата санкция е наложена по Закона за управление на отпадъците от РИОСВ-Бургас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2703        

  

Текст: За месец август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) 
са извършени 1 709 проверки на 1 527 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 686 
предписания. Съставени са 75 актове и са издадени 74 наказателни постановления на обща стойност 256 
400 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или 
при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 28 санкции. Постъпилите суми по 
наложени санкции са 356 947 лв. 
През изминалия месец най-големи санкции са наложени по Закона за управление на отпадъците - от 
РИОСВ-Бургас в размер на 60 000 лв., на община Сунгурларе за незаплащане на такси за месечни 
отчисления за депа и от РИОСВ-Благоевград на „Тели Ресайклинг БГ“ ООД, гр. София в размер на 50 000 
лв., за извършен незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци. Със 7 000 лв. са санкционирани 
„Екон – 91” ООД, гр. Русе за неправилно съхранение на отпадъци (РИОСВ-Русе) и „То и Ко Партс“ ЕООД за 
третиране на отпадъци без необходимото разрешение (РИОСВ –Пловдив). 
От РИОСВ-Варна са наложени три текущи месечни санкции, за превишаване нормите за допустими 
емисии на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух, на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, 
Компресорна станция Провадия, на обща стойност  3 728 лв. От РИОСВ-Плевен е санкционирано „Лукойл 
България ЕООД, гр. София с 6 000 лв. за  неподдържане на техническо досие на хладилните и 
климатичните инсталации в бензиностанция в гр. Плевен  и неизвършени проверки за херметичност след 
ремонти на климатичните инсталации в бензиностанция в гр. Тетевен.  
За констатирано превишение на нормите за шум в околната среда, от РИОСВ-Пловдив е издадено 
наказателно постановление, на стойност 2 000 лв., на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, 
площадка  Пловдив.  
За превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчни води, зауствани в повърхностни 
водни обекти от РИОСВ –Пловдив е наложена месечна санкция от 4 667 лв. на „Галус-2004“ ЕООД, а 
„Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД, гр. Русе е санкциониран с 2 000 лв. от РИОСВ-Русе. 
За заустване на отпадъчни води без издадено разрешително, от РИОСВ-Пловдив и Русе са глобени с по 
5000 лв. „Аладин фуудс“ ООД и „Булмилк-2010” ЕООД, мандра в с. Ветово, а от РИОСВ-Перник е съставен 
акт на „Серена“ ЕООД, с. Слокощица, общ. Кюстендил. 
С по 10 000 лв., за неизпълнени условия от комплексни разрешителни, са санкционирани „Дружба 
Стъкларски Заводи“ АД от РИОСВ-Пловдив; „Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар и „Чугунена арматура 
България" АД, гр.Враца, производствена площадка-гр. Попово от РИОСВ-Шумен и „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ АД от РИОСВ- Бургас. 
От регионалните инспекции в Бургас и Плевен са наложени глоби на две физически лица, от по 2 000 лв., 
за отглеждане на екземпляр от вида Зелена морска котка от разред Примати, без представени документи 
за произход, Със същата сума РИОСВ-Бургас е санкционирала „Венис Марина“ ЕООД и „Венис“ ООД за 
навлизане с лодка в устието на река Ропотамо, без разрешение по Закона за защитените територии.  
 Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
http://www.moew.government.bg/?show=165  
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Източник: МОСВ 

Заглавие: Към средата на септември служебният министър Светлана Жекова отчита активна работа по 
приоритетите, свързани с управлението на водите  
Проектът за изменение и допълнение на Закона за водите e придвижен на етап „Външно съгласуване 
и съгласуване с обществеността“. Активно се работи и по Плановете за управление на речните 
басейни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2704     

   

  

Текст: По всеки един от приоритетите на служебния министър на околната среда и водите – Светлана 
Жекова, свързани с управление на водите, продължава да се работи активно. Проектът за изменение и 
допълнение на Закона за водите е придвижен на етап „Външно съгласуване  с обществеността“. Една от 
важните задачи в него е създаване на Координационен съвет по водите, който ще извършва 
интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Предвидено е да 
осигурява също така координацията на дейностите, свързани с разработване на плановете за управление 
на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, както и с финансирането и 
изпълнението на програмите от мерки за постигане на целите за намаляване на вероятността и на 
неблагоприятните последици от наводнения. 
Във връзка с разработването на плановете за управление на речните басейни, също приоритетни за 
управлението на Жекова, към момента са проведени и приключени процедурите за възлагане на десет 
обществени поръчки, с които ще се осигури основната информация и общите методологии за вторите 
ПУРБ. За шест от обществените поръчки вече са подписани договори с избраните изпълнители и започва 
изпълнението им. 
Наред с това, в „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
характеризиране на повърхностните води от 2012 г. С направените промени се постига точно и ясно 
транспониране на конкретни разпоредби от Европейската директива. Създадена е по-добра основа за 
прилагане на европейските изисквания при извършване на характеризиране и оценка на състоянието на 
повърхностните водни тела. 
Не на последно място, в рамките на последните два месеца е разработен проект на Програмите за 
мониторинг за текуща оценка на състоянието на морската околна среда. Проектът на Програми за 
мониторинг е публикуван на сайта на Басейнова дирекция Черноморски район и на официалния сайт на 
МОСВ за предоставяне на обществеността на възможност за изразяване на мнения и забележки до 3 
ноември 2014 г. 
 
 
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Бойко Борисов присъства на откриването на нов завод за рециклиране на гуми в Стара Загора 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/09/23/1969274/boyko-borisov-prisastva-na-otkrivaneto-na-
nov-zavod-za-retsiklirane-na-gumi-v-stara-zagora.html     
   

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2704
http://www.focus-news.net/news/2014/09/23/1969274/boyko-borisov-prisastva-na-otkrivaneto-na-nov-zavod-za-retsiklirane-na-gumi-v-stara-zagora.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/23/1969274/boyko-borisov-prisastva-na-otkrivaneto-na-nov-zavod-za-retsiklirane-na-gumi-v-stara-zagora.html
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Текст: София. Бойко Борисов присъства на откриването на нов завод за рециклиране на гуми в Стара 
Загора, предаде кореспондент на Радио –„Фокус”. „Ние сме не за да помагаме, а да не пречим на 
бизнеса. Надявам се и в бъдеще време да продължим тази политика. Над 1 млрд. евро пари отидоха при 
бизнеса от ОП „Конкурентноспособност”, каза лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора, където откри 
завод за рециклиране на гуми. При откриването на завода присъства и водачът на листата на 27 МИР 
Лиляна Павлова. Четири милиона евро са инвестирани в завода за рециклиране на гуми по ОП 
„Конкурентноспособност”, като 2 млн. евро от тях са за оборудване. 16 000 тона годишно е капацитетът 
на рециклиране на машините. Откриването на този завод е във връзка с излязлата наредба през 2010 
година за организация на събиране и унищожаване на стари думи. 

 
 

Източник: glasove.com 

Заглавие: Пламен Стоянов-Дамбовеца: Обвиниха ме в опит за убийство на Бойко Борисов 

 
Линк: http://glasove.com/interviuta/42079-plamen-stoqnov-damboveca-obviniha-me-v-opit-za-ubijstvo-
na-bojko-borisov     
                                                                                                                                       

  

Текст: Пламен Стоянов-Дамбовеца бе арестуван по време на показна мащабна акция през 2010 г., 
свързана с делото „Октопод“. Задържането му е извършено зрелищно с барети и цивилни, които 
влизат в къщата му в 6 часа сутринта, а той е принуден да легне на земята с насочено към него оръжие. 
Още на следващия ден тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цветанов дава 
пресконференция, на която обявява, че е разкрита организирана престъпна група, свързана с Алексей 
Петров и т.нар. „Октопод“. Пламен Стоянов е обвинен, че е източвал „Кремиковци“ заедно с брат си 
Йордан със схеми за изкупуване и рециклиране на метали. На цялото му имущество автоматично е 
наложен запор от комисията „Кушлев“. Четири години заводът, който притежава за рециклиране на 
отпадъци, е затворен. Всичко това е причината той да заведе дело срещу България в Страсбург. Днес 
бизнесменът е оправдан по всички обвинения, повдигнати срещу него. Предлагаме ви втората част на 
интервюто с него. 
-    Господин Стоянов, ваши колеги също са пострадали при проблемите, които сте имали по време на 
управлението на ГЕРБ? 
-    Двама колеги починаха. Просто си отидоха от стрес и преживяното унижение. Единият бе 
дългогодишен мой колега и приятел, той получи инфаркт. Мишо Милев също почина от инфаркт. Трима 
други мои колеги бяха оперирани с тежки онкологични заболявания след акцията срещу мен. Майка ми 
почина, след като прочете статия за мен, в която описваха какви „престъпления“ съм извършил. Просто се 
притесни и почина... Госпожата на малкия ми син пък беше извадила в училището пред класа вестник и 
беше казала: „На Пламен баща му е крадец!“. И синът ми се прибира от училище и пита „Тате, ти крадец 
ли си?“. Дори нямах идея за какво говори... Колегите ми починаха вследствие на стреса след ареста и това 
може да се докаже. Това си е един вид убийство. Може да се извади една статистика и да се види, че 
откакто съм направил фирмата, нямам случай на починал колега. Искам да направя един филм в тяхна 

http://glasove.com/interviuta/42079-plamen-stoqnov-damboveca-obviniha-me-v-opit-za-ubijstvo-na-bojko-borisov
http://glasove.com/interviuta/42079-plamen-stoqnov-damboveca-obviniha-me-v-opit-za-ubijstvo-na-bojko-borisov
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памет и да разкажа как са починали, в една последователност от дати да покажа как са започнали да 
умират един след друг. Освен това преследваха всичките ми служители. Едно от момчетата ми – 
Пламенчо, беше съблечен гол на „Витошка“, след като са го спрели на проверка полицаите. Те видели, че 
колата е наша, и го накарали да се съблече. 
-    Какви други постановки са ви правили? 
-    Идва едно момиче от „Нюз 7“, те тогава работиха за Бойко. „Добър ден, господин Стоянов, искам 
интервю...“ Викам: „За какво ще си говорим?“. „Ами за убийството на кмета на Елин Пелин Янко Янков, 
който вие сте убил.“ На мен ми идва малко нанагорно, но аз съм доста подготвен, защото тези постановки 
не спряха повече от две години и половина. То и за това, че продавам наркотици, ми дойдоха вкъщи да 
им върна парите, подхвърляха ми разни неща... Не са спрели! Тази работа е била предварително 
подготвена, защото те ми пращат това момиче да заснеме репортаж за първата серия на „Жега“. Анонсът 
там бе – „Дамбовеца уби Янко Янков“. Приготвена бе схема, с която да ме затапват и да ме вкарат най-
малко в един 25-годишен срок в съда... Аз имам четири пистолета и четири пушки в служба КОС – контрол 
на опасните средства, която е към МВР. Министър на МВР бе Цветан Цветанов и когато той идва да ме 
разпитва, си дадох сметка, че ако някой от служба КОС даде един мой пистолет на някого да стреля, може 
да намерят после две гилзи и два патрона до някой труп. Да ги занесат в Института по криминалистика 
към МВР, също на подчинение на Цветан Цветанов, да сложи едно пликче с четири доказателства... 
Когато това се излъчи чисто формално, те са си експертите на института, те закона го бяха подготвили да 
ни го набият на всички, които сме в тази игра. Чисто формално могат да ти извадят законното оръжие, 
което са ти дали, после те са ти го конфискували и ти не знаеш къде ти е оръжието. Чисто формално 
експертите на института към МВР могат да вземат две гилзи и два куршума и чисто формално, когато 
някой гледа това предаване на тази велика журналистка, докато си пие ракията, да се присети за мен. 
Тича и вади едно „изследване“ и просто аз, господин Дамбовеца, се оказва, съм „убил“ кмета на Елин 
Пелин Янко Янков. И се оказва, че този човек се е „самосезирал“. Това е в сферата на моите 
предположения, чисто формално и това е възможно, когато и експертите са в МВР, и службата КОС е в 
МВР. И изведнъж се оказва, че ние сме от едната страна, те от другата и могат да правят с нас каквото си 
искат. Тук по-скоро беше схемата Цветин от Варна, който е свидетел по 65 дела за всичко – за 
изнасилване, за бой, за грабежи, за леля Данче знае всичко той, нищо че никога не я е виждал... Има 
четирима такива тука и като ме покажат в това предаване, че съм убиец на Янко, от Софийския централен 
затвор изкарват един кретен. Той казва: „Аз бях вечерта в Мусачево и не съм сто процента сигурен, но 
този човек с тази походка мисля, че тичаше по улицата в 22,35, в 13 или в 00 часа“. Аз даже не знам кое 
кога се е случило, разбираш ли? Те не могат да те осъдят за убийство, защото ти не си убиец и това може 
да се докаже по безспорен начин, обаче това те вкарва в тази хипотеза и по закон дали става дума за леко 
престъпление или за тежко престъпление. В третия случай се говори, че ако има убийство, ти не може да 
искаш да ти се извади документ от съда по първите две обвинения. И при запорираните имущества, без 
да имаш възможност да ги осъдиш в Страсбург поне 15 години, защото съдийката първо ще забременее, 
после прокурорът ще се разболее, след това третите инстанции ще го върнат на първата за разглеждане. 
15–20 години не ти мърдат направо по съдилищата. И репортерката казва, че съм част от организирана 
престъпна група. Викам й: „Как си ме представяш мен – 300-килограмово прасе, да прескачам оградите, 
за да стрелям по Янко?“. Тя: „Не, господин Стоянов. Вие сте поръчали на някой, който е поръчал на някой 
друг....“. Тя – една малка, млада девойка, и ми разправя, че ставало дума за много пари. За колко трябва 
да съм убил Янко Янков? За каква сума трябва да съм го убил? Той ми спря договора, прекрати го, 35 
милиона остана да плаща и 22 милиона евро изгубих веднага ... 
-    Не беше ли по-лесно да ви подхвърлят нещо в килията? 
-    Друг случай имах там. В килията ми пристигат на проверка. Намериха мобилен телефон, идва 
надзирателят и ми намига. Аз се правя, че не забелязвам. По-късно дойдоха още трима души и ме 
накараха да пиша показания, че мобилният телефон е мой. На листа, който им дадох, писах: „Излязох да 
се разхождам на каре, когато се върнах, на масата в килията ми някой беше оставил мобилен телефон“. 
Добре че изглеждам малко глупав и хората се подлъгват. Подценяват ме, а аз обичам това. Ако бяха 
доказали това с джиесема, щях да откарам поне една година в затвора.  
-  Как така се оказа, че ви обвиняват и в опит за убийството на Бойко Борисов и Цветан Цветанов? 
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-    Беше направена и друга постановка – опитаха да ни изфабрикуват СРС-та. Там се твърдеше, че аз и 
Николай Велков, с когото бяхме в една килия, сме се опитвали да организираме убийството на Бойко 
Борисов и Цветан Цветанов. А ние даже в килията не сме говорили подобни неща. Тогава поисках от съда 
да извадят на магнитен носител записите, за да се чуят, и се оказа, че никога не сме казвали подобно 
нещо. Всичко е било изфабрикувано.  
-    Каква е схемата най-общо, по която се е действало срещу бизнесмени като вас? 
-    Схемата е страхотна и явно работи добре! Арестуват те, след това, докато си в ареста, започват да 
репресират хората около теб, семейството ти... Службите веднага ти слагат един мит, зависи от 
ситуацията, и той започва да се върти по медиите. Цялата държавна машина започва да работи срещу 
теб, докато си в ареста и след това всичко приключва дотам, особено ако се занимаваш с бизнес. 
Започват да те следят и да те подслушват, за да си набавят нещо срещу теб. Когато и това не може да 
стане, започват постановките срещу теб. 
-    Наистина ли по време на управлението на ГЕРБ са променили закон заради вас? 
-    Да, е, и заради други като мен. Аз съм поискал лично от комисията „Кушлев“ доброволно да ме 
разследват 25 години назад. При мен бяха направили запитване от 480 инстанции, папките и документите 
са много... Господин Коларов, председателят на комисията, ми отговори, че ревизионните актове и 
данъчните декларации не са официални държавни документи. В една от папките е и военната ми книжка 
от 1985 г. Това беше възможност комисията „Кушлев“ да ми даде да работя с 50 процента от активите. Аз 
подписах доброволно, че съм съгласен на тази дълга назад във времето проверка. Искам проверка 25 
години назад, той ми отговаря, че това не са официални държавни документи!?!  
-    Какво включваше запорът на комисията „Кушлев“? 
-    100 процента всички активи. Всичко – банкови сметки, движима и недвижима собственост... Не са ме 
изгонили от къщи, но въпросът беше да не мога да си ползвам активите.  
 
 
 

Източник: dnes.bg  
 
Заглавие: Разполагат мобилен пункт за опасни отпадъци на бул. "Арсеналски" 
Той ще събира отпадъци на 26 септември от 8 до 14 часа 

 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2014/09/23/razpolagat-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-na-bul-
arsenalski.239764         
                                                                                                                                       

  

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на 26 
септември на столичния бул."Арсеналски", в близост до Плувен комплекс "Спартак". Това съобщиха от 
компанията, която заедно със Столична община организира разделното събиране на опасни отпадъци на 
територията на София. 
Пунктът ще бъде на разположение на гражданите от 8.00 до 14.00 часа.  
В него безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 7500700 11 750. 

http://www.dnes.bg/sofia/2014/09/23/razpolagat-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-na-bul-arsenalski.239764
http://www.dnes.bg/sofia/2014/09/23/razpolagat-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-na-bul-arsenalski.239764
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Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Общините Габрово и Трявна инвестират 2.6 млн. лв. в инсталация за сепариране 

Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2385475      

   

  

Текст: Нова инсталация за сепариране ще бъде построена на депото за твърди битови отпадъци, 
изградено по проект на ОП "Околна среда". Строежът и обслужването на съоръжението за срок от пет 
години ще се извърши от фирма "Екобулсорт" ЕАД, която спечели проведената обществена поръчка за 
предварително третиране на смесени битови отпадъци в регион Габрово. 
На специално обособена площадка с площ над 2 дка ще бъде построено производствено хале, в което ще 
бъде монтирана модерна сепарираща инсталация. Дейностите по предварителното третиране на 
отпадъците и изграждането на сепарираща инсталация не са част от проекта за регионалното депо, 
финансиран с европейски средства. Те са инвестиция на общините Габрово и Трявна и след изтичането на 
договора с "Екобулсорт" ЕАД съоръжението ще остане собственост на двете общини. 
Постъпващите отпадъци от жълтия контейнер като хартия, стъкло, метал и пластмаса ще бъдат сортирани 
на новата сепарираща инсталация. Специално обучен персонал ще разделя отпадъците спрямо техния 
вид и особености. Годната за рециклиране суровина ще бъде транспортирана към съответните заводи за 
рециклиране. 
Договорът на стойност 2 690 766 лв. беше парафиран в средата на август. 
 
 

 

Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Обединение "Еко инвест" ще рекултивира депата в Дебелец и Килифарево 
Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2385497       

   

  

Текст: Обединение "Еко инвест", Велико Търново, започва реализирането на проектите за 
рекултивацията на депата за битови отпадъци в градовете Дебелец и Килифарево. Проектите са 
одобрени за финансиране от ПУДООС и Министерството на околната среда и водите. Двата екологични 
проекта на община Велико Търново са на обща стойност над 800 хил. лв. Средствата ще бъдат 
инвестирани в ликвидиране на двете депа. 
Подписани са договорите с фирмата изпълнител, която започва изпълнението на дейностите по 
рекултивацията на двете сметища. Обществената поръчка е проведена от МОСВ.  
Общата площ на площадката, отредена за депо на Дебелец, е 12 769 кв.м, като експлоатационният му 
период е бил от 1985 до 2009 г. През тези години в депото са извозени и депонирани над 98 000 куб.м 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2385475
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2385497
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твърди битови отпадъци. Теренът се намира на около 4000 м от жилищната зона на града. Депото е 
обслужвало население от 4037 души в Дебелец. Има изготвени работни проекти със сметна 
документация и издадено разрешение за строеж. Стойността на проекта е 463 708 лв. с ДДС. 
Общата площ за рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци в Килифарево е 10 050 кв.м, 
като периодът  на експлоатацията му е от 1980 до 2009 г. Разположено е на около 2 км от жилищната зона 
на града. Депото е обслужвало население от 3242 души от Килифарево и девет села в района. За него 
също има изготвени работни проекти със сметна документация и издадено разрешение за строеж. 
Стойността на проекта е 338 613 лв. с ДДС. 
 
 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: ЧЕЗ: Кражби ни нанесоха щети за над 7,41 милиона лева 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4322950  

   

  

Текст: Над 7,41 млн. лв. са щетите от кражби на съоръжения на "ЧЕЗ" от 2013 година до момента, 
съобщиха от пресцентъра на дружеството. 
Най-сериозен проблем продължава да е източването на трансформаторно масло 
Щетите от кражби и посегателства на съоръжения на ЧЕЗ за периода от началото на 2013 г. до 1 
септември 2014 г. надхвърлят 7,41 млн. лева. В тази сума влизат 4,8 млн. лева разходи за покриване на 
непреките щети, както и 2,61 млн. лева преки щети. 
„За съжаление посегателствата на електроенергийни съоръжения са проблем, чиито негативни 
последствия рефлектират върху коректните ни клиенти. От една страна се нарушава комфортът им, а от 
друга се налага принудително да отделяме средства за възстановяване на иначе здрави и работещи 
съоръжения. Вместо това бихме могли да подменяме такива, които имат нужда от обновяване, да 
подобряваме обслужването и да развиваме мрежата с желаните по-бързи темпове“, каза Виктор Станчев, 
директор „Експлоатация и поддържане“ в "ЧЕЗ Разпределение България". 
Най-сериозни щети причиняват кражбите на трансформаторно масло. Течността осигурява изолацията и 
охлаждането на съоръжението и източването й го уврежда безвъзвратно. Останалият без масло 
трансформатор аварира и се налага незабавната му подмяна с нов. 
От началото на 2013 г. до септември 2014 г. вследствие на кражба на масло са били повредени 137 
трансформатора, като подмяната им е струвала 4,2 млн. лева. Отделно щетите от източените над 100 хил. 
литра масло възлизат на повече от 600 хил. лева. 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4322950

