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Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Директорът на РИОСВ – Бургас официално оттегли решението си по казуса „Карадере“  
С Решение от 15 октомври Анатолий Иванов връща административното производство на етап 
уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2728      
   

  

Текст: Директорът на РИОСВ – Бургас официално оттегли Решение № БС – 78/2014 за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на луксозен къмпинг“ по плана на ЗО „Бяла север“, гр. Бяла, Община Бяла“. С 
решение от 15 октомври 2014 г. Анатолий Иванов връща административното производство на етап 
уведомление на компетентния орган по околна среда и засегнатото население. 
Мотивите за новото решение на  директора на РИОСВ – Бургас са изложени в Решение № 110/15.10.2014 
г., което е публикувано на официалния сайт на инспекцията - тук. 
 
 

 
 

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Приоритет на експертите от РИОСВ през септември са били проверките за изпълнение на 
условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води  
За нарушения при заустване в повърхностни водни обекти са наложени санкции във Варна, Хасково, 
Монтана и Велико Търново 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2727                   

             

  

Текст: За месец септември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 905 проверки на общо 1 693 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения 
са дадени 715 предписания. Съставени са 75 актове, от които 9 са за неизпълнение на дадени 
предписания. Издадени са 30 наказателни постановления на обща стойност 67 050 лв. За констатирано 
увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на 
емисионните норми и ограничения, са наложени 17 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 
236 352 лв. 
За превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчни води, зауствани в повърхностни 
водни обекти са наложени санкции от екоинспекциите във Варна, Хасково, Монтана и Велико Търново. 
Най-голямата санкция е на “Солвей соди” АД, гр. Девня, в размер на 52 044 лв. За същото нарушение са 
наложени и имуществени санкции на „Колхида Сливен”АД, гр. Сливен в размер на 3 000 лв. от РИОСВ-
Стара Загора и на „ИТД“ ЕООД - 1 000 лв. от РИОСВ-Пловдив.    

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2728
http://www.riosvbs.eu/images/files/reshenie_otteglyane_pr_ovos_78_151014.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2727
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От РИОСВ-Благоевград е издадено наказателно постановление на стойност 3 000 лв., на „Пирин Ораново“ 
ЕООД, гр. Перник за непритежаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води. 
За непредставени данъчни декларации, в съответствие с изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, с 5 000 лв. е санкциониран ЕТ "Огнян Петков", гр.Никопол (РИОСВ-Плевен), а за неводена 
отчетност на отпадъците са наложени имуществени санкции от по 2 000 лв. на "Феникс Инверс" ООД, 
гр.София (РИОСВ- Плевен) и “Еднократна употреба”, гр. Велико Търново (РИОСВ- Велико Търново). 
За замърсяване на почва с нефтопродукти на площадка под парова инсталация към Национален детски 
екологичен комплекс, с. Ковачевци, община Ковачевци от РИОСВ-Перник е наложена еднократна санкция 
в размер на 1 285 лв. 
Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
http://www.moew.government.bg/?show=165  
 
 
 

Източник: capital.bg  
 
Заглавие: Светлана Жекова: Не сме тук да правим политически чистки 
До края на годината ще обявим нови 50 защитени зони, казва министърът на околната среда и 
водите в интервю за Капитал 

 
Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/15/2400850_svetlana_jekova_ne_sme_tuk_d
a_pravim_politicheski/        
   

  

Текст: 47-годишната Светлана Жекова започва професионалната си кариера в държавната 
администрация през 1999 година в отдел "Европейска интеграция" на МОСВ. А от май 2004 г. заема 
различни длъжности в Постоянното представителство на България към ЕС (до 1 януари 2007 г. - Мисия на 
България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 година е първи секретар, представител на 
МОСВ в Мисията на България към ЕО. През 2008 г. е предсрочно повишена в дипломатически ранг 
"съветник" за експертния си принос при защитата на националния интерес в рамките на многостранните 
преговори по законодателния пакет "Климат-енергетика", както и в двустранен формат с 
председателството на ЕС и ЕК. 
Министър Жекова, страната ни има открити най-много наказателни процедури  от Европейската 
комисия в областта на екологичното законодателство. Някои от тях – за Калиакра, за замърсяването от 
ТЕЦ-овете, за незакритите стари депа са в напреднала фаза и изходът от делата най-вероятно ще е 
негативен. Какви ще са последиците за България? 
В момента срещу България има открити 13 наказателни процедури в областта на околната среда. Трябва 
да отбележим все пак, че от присъединяването ни досега са закрити 33, така че динамиката е сериозна. В 
напреднала фаза са процедурите за Калиакра и за депонирането на отпадъци в остарели депа, които не 
отговарят на европейските изисквания. Калиакра е по-напреднала. Силно се надяваме да избегнем 
санкции. Делото е на две фази. Първата е за недостатъчния обхват на защитена зона Калиакра, другата е 
за липсата на оценка за кумулативния ефект на изградените в района ветроенергийни паркове. Там също 
смятаме, че сме предприели достатъчно мерки...Те са от тук нататък. 
 

http://www.moew.government.bg/?show=165
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/15/2400850_svetlana_jekova_ne_sme_tuk_da_pravim_politicheski/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/10/15/2400850_svetlana_jekova_ne_sme_tuk_da_pravim_politicheski/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/09/2296131_otvetnik_republika_bulgariia/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/30/2150920_purvoto_delo_na_es_sreshtu_bulgariia_shte_e_za/
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Ние не можем да съборим ветрогенератори, които са вече изградени и са преминали оценка за 
въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост заради това, че в последствие сме 
разширили защитената зона. Отговорихме на едното изискване на ЕС с разширяването на зоната, което 
ни води до там, че вътре в разширената зона има проекти, които вече са били законосъобразно 
разрешени. От гледна точка на България не би трябвало да се връщаме назад. Предприети са 
компенсаторни мерки, обявили сме цяла нова зона Калиакра  "Било", въведени са забрани, надявам се 
това да бъде отчетено. 
В напреднала фаза е и процедурата за замърсяване на въздуха с прахови частици от ТЕЦ-овете. Борим се 
да не стигнем до санкции. Това е крайна, финална мярка, ако държавата откаже да предприеме мерки. 
Съдът трябва да реши, че седим и нищо не правим. И за депата, и за въздуха ние доказваме 
непрекъснато, че се подобряваме. За праховите частици, където беше огромен проблемът, доказваме как 
всяка година мерките, които предприемаме водят до тяхното намаляване. 
Ако се стигне до санкции, ще се търси ли персонална отговорност на лицата, виновни за осъдително 
решение срещу България? 
Аз съм свидетел в продължение на години, че отговорност за минали щети не е била поемана в тази 
държава. Надявам се поне веднъж да се стигне до край. Там, където министерството може да изисква 
прокурорска проверка, го правим. Както случая Карадере с прословутия ПУП (Подробен устройствен план 
на Зона за отдих "Бяла – север" – бел.ред.), който е без екологична оценка. Ние искаме действия от 
страна на прокуратурата, най-малкото обяснение. Ние направихме това и за плаж "Корал" заедно с 
Министерство на регионалното развитие, с които в момента имаме много добра координация. 
Това не е нещо, което МОСВ може да направи само. Трябва да е в добра координация с МРР и ДНСК, 
както направихме за Корал. Сега за Карадере нещата стоят по същия начин. Направихме пълна проверка с 
ДНСК на всички издадени разрешителни. Факт е, че разрешителните са с изтекъл срок и сме издали 
указания на кмета на Бяла да не подновява и да не издава никакви нови разрешителни преди да са 
минали нашите процедури. Но това става стъпка по стъпка. Ние до 2012 г. се борихме в Закона за 
устройство на територията да влезе изискването разрешителните за строеж да вземат предвид 
екологичните оценки. До 2012 г. те дори не се вземаха предвид. До къде трябва да се върнем назад и да 
търсим отговорност? Трябва да гледаме напред и да се търсят по-трайни решения. 
Какво ще кажете за контрола върху работата на регионалните инспекции по околна среда, в светлината 
на поредното спорно решение на РИОСВ Бургас да разреши комплекс на Карадере без екологична 
оценка? 
РИОСВ са самостоятелни юридически лица и това предполага да взимат адекватни решения в 
съответствие с политиката на министерството. Ние не сме полицаи. Колегите в Националната служба за 
защита на природата също координират решенията по екологичните оценки. Имаме звено за 
координация на регионалните инспекции, които правят периодични проверки, издават насоки, но не сме 
полицаи всеки ден да следим какво те издават и как си вършат работата. В момента, в който се установи, 
че не са взели адекватни решения – в Плевен, в Пловдив, абсолютно за всяка една от тях съм назначила 
проверка от инспектората, от звеното за координация, където се налага от Националната служба за 
защита на природата. Проверката е за начина, по който е взето съответно решение, както и дали се 
налага неговата отмяна. 
Няма да забравя тоталната смяна от предишното правителство на 15 директори на РИОСВ, 4 директори на 
басейнови дирекции, трима директори на национални паркове. Ние не сме тук да правим политическа 
чистка. Аз лично се надявам, че контролът ще бъде подобрен и ще се създаде система за по-чест контрол. 
Проблемът е и в капацитета на министерството, той не е безкраен. Трябва да се следи по-внимателно 
преди да се издаде решението, а не след това. За всяка една РИОСВ и басейнова дирекция, за които съм 
получила сигнал, съм разпоредила проверка, чакам резултатите и ще предприемем съответните мерки. 
Наказателните процедури срещу България са и заради недостатъчния обхват на мрежата "Натура 
2000", а заповедите за обявяване на някои защитени зони се бавят с години – например зоните по 
черноморското крайбрежие с оправданието, че дюните не са картирани. От 5 години няма решение за 
включването на Рила-буфер в "Натура", въпреки изричното настояване на ЕК. Какво се прави в тази 
посока? 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/23/1833616_cheren_petur/
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От гледна точка на околната среда е много важно да има яснота по въпроса, за да знаем какво може да се 
строи и какво не може (Рила-буфер е "пръстенът", който огражда Национален парк Рила. Той 
трябваше да бъде включен в "Натура" още през 2007 г., но това не е станало и до днес. През 2008 г. ЕК 
откри наказателна процедура срещу България заради случая - бел.ред). 
На проведена през 2012 г. в София среща с Европейския тематичен център и ЕК е констатирана 
недостатъчност на мрежата НАТУРА 2000 за видовете главоч (риба) и кафява мечка в Алпийския 
биогеографски район, по-специално в ниската част на Рила планина. Знам, че в МОСВ са постъпили 
няколко предложения за териториалния обхват на разширението в Рила, но до момента не е постигнато 
консолидирано мнение за т. нар. защитена зона "Рила – буфер". Предвид законовия механизъм за 
определяне на защитените зони, предложението за обхвата ѝ трябва да бъде разгледано и одобрено от 
Националния съвет по биологично разнообразие, консултативен орган към министъра на околната среда 
и водите, и след това внесено за разглеждане в Министерски съвет .  В тази връзка, предвид краткия срок 
на мандата на служебния кабинет, казусът "Рила – буфер" няма възможност да бъде разгледан. Надявам 
се следващият кабинет да намери най-благоприятното решение на казуса. 
Истината е, че сме в доста напреднала фаза и по отношение на тази наказателна процедура и аз очаквам 
до края на месеца ЕК да излезе с негативно мотивирано становище. Моята лична гледна точка е, че в 
случая това дори помага на националните власти да вземат по трайно решение. 
Понякога има натиск: забранете това конкретно строителство на този конкретен инвеститор – това не е 
решение. Защото утре ще дойде друг инвеститор с друго име, да направи проект със същото качество и 
той да се случи. Заради конкретни инвеститори ли ще взимаме решение? За мрежата " Натура" – в 
момента има 119 защитени зони за опазване на дивите птици и 234 за опазване на природните 
местообитания. 34.4% от територията ни е защитени зони, втори сме след Словения в ЕС. Въпреки това 
продължаваме да работим по въпроса. До края на годината се подготвят 50 проектозаповеди за 
обявяване на защитени зони. Те са свързани с картирането на дюните и са основно по черноморското 
крайбрежие. Ако не бяха някои наказателни процедури, може би все още щяхме да си говорим по 
въпроса. 

 
 
 
 
Източник: balkanec.bg 
 
Заглавие: За 4-та година Златаровци с акция за събиране на хартия  
 
Линк: http://www.balkanec.bg/za-4-ta-godina-zlatarovtsi-s-aktsiya-za-sabirane-na-hartiya-23241.html 

 

  

Текст: С  голям ентусиазъм за четвърта поредна година Златаровци се включиха в акцията за събиране на 
отпадъчна хартия, организирана от учебното заведение. Около 4 тона успяха да съберат в рамките на 4 
часа. Инициативата е на клуб „Благородно сърце” от 12-ти „в” клас с класен ръководител Ценка Пеева. 
Когато нейните възпитаници са в 8 клас се заражда идеята тя да се превърне в широкомащабна акция, в 
която да бъдат приобщени всички ученици и учители. 
Днес инициативата започна в 12.30ч. по време на Час на класа за първа смяна и първия час на втората 
смяна. Десетки килограми хартия, вестници, кашони преминаха през ръцете на малки и големи, водени 
от каузата и възпитани от своите преподаватели, че рециклирането е правилният начин човечеството да 

http://www.balkanec.bg/za-4-ta-godina-zlatarovtsi-s-aktsiya-za-sabirane-na-hartiya-23241.html
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върви към екологичен начин на живот. В акцията се включиха всички класове от 5 до 12 клас. 
Традиционно фирмата, която работи съвместно с училищата по линия на предаване на отпадъчна хартия 
е „Никс Метал”. 
Мероприятието не мина и без присъствието и поощрителния поглед на директорката Даниела Колева и 
Главният учител Венета Терзийска. 
 

 
 
Източник: regnews.net  
 
Заглавие: Започна същинското строителство на Регионалното депо за отпадъци 
 

Линк: http://regnews.net/bg/zapochna-sashtinskoto-stroitelstvo-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-
/#.VD9kwmd_t6E          
   

  

Текст: Първа копка на Регионалната система за управление на битови отпадъци за регион В. Търново бе 
направена днес край с. Шереметя. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма „Околна среда“ и от общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица, партниращи си в Сдружение „За чисти селища”.  
С реализирането на инвестициите на стойност над 33 млн. лв. проектът ще допринесе за осигуряване на 
чиста околна среда за над 170 хил.  жители и най-малко още толкова гости на област В. Търново. Депото 
ще се простира на площ от 165 504, 069 кв. м. и ще обслужва общините партньори. Съпътстващо ще бъде 
изградена довеждаща и отвеждаща инфраструктура, довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за 
дъждовни води, външно елзахранване и пр. Периодът на експлоатация ще бъде поне 20 г.  
Символичната първа копка днес направиха зам.-министърът на околната среда Атанаска Николова, 
кметът на В. Търново Даниел Панов и на Г. Оряховица инж. Добромир Добрев. Това стана и в 
присъствието на Еленко Стоянов от управляващия орган по ОП „Околна среда”, на областния управител 
проф. Георги Камарашев, на директора на РИОСВ във В. Търново Елин Андреев, на представител на РЗИ, 
Областна дирекция на МВР – сектор „Пътна полиция”, на ОУ „Пожарна безопасност и защита на 
населението”, на „ВиК Йовковци”. На място бяха и Момчил Борисов от ДЗЗД „ЕКО БАУ Търново 2014”, 
което ще извършва проектирането и строителството, Иван Попов – управител на ДЗЗД „Трансдисижън” и 
др.  
Изключително съм радостен и щастлив, че най-после проектът за депото започва. Мисля, че ще се 
радваме да го завършим така, както го започваме, в края на 2015 г. Проектът мина през много проблеми, 
благодаря най-вече на екипите на шестте общини, че успяха да приключат проекта  и да подпишем 
договора. Важно е, че работиха в пълен синхрон и че с помощта на Областна администрация на РИОСВ и 
на всички ангажирани институции първата копка вече е факт. Благодаря не на последно място и на 
жителите на Шереметя, които след определянето на площадката проявиха разбиране и подкрепиха 
проекта, който ще има огромно значение за всички над 170 хил. жители. Смятам, че с началото на този 
проект регион В. Търново и шестте общини ще можем да претендираме за европейски зелен регион и да 
кандидатстваме по всички проекти, за да може градовете ни да отговарят на евроизискванята в областта 
на екологията, посочи Даниел Панов.  
По думите на зам.-министъра Атанаска Николова, депото край Шереметя е сред 19-те проекта, които в 
момента се изграждат по ОП „Околна среда”. Убедена съм, че, въпреки забавянето в процеса на 
споразумяване и сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, този проект ще бъде 

http://regnews.net/bg/zapochna-sashtinskoto-stroitelstvo-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-/#.VD9kwmd_t6E
http://regnews.net/bg/zapochna-sashtinskoto-stroitelstvo-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-/#.VD9kwmd_t6E
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изпълнен по образец и че екипът, изграден на местно ниво за управление на проекта и изграждане на 
системата, ще се справи. В резултат ще имаме един от първите успешно приключили проекти, еталон за 
управление на отпадъците, каза Николова. Тя връчи на кмета Даниел Панов решение на директора на 
РИОСВ във В. Търново, с което се отпускат 2 814 980 лв. Тях екипът ще може да използва за 
съфинансиране и ускоряване на дейностите по изграждане на депото.  
На финала сме на едно нещо, което започнахме и за което много от нас не вярваха, че ще се случи. 
Добрата организация и диалог между кметовете доведе до тази първа копка. Искам да благодаря на 
всички институции, които бяха съпричастни – ако нямаше адекватни действия от тях, нещата нямаше да 
се случат в такива кратки срокове, каза и кметът на Г. Оряховица и председател на „За чисти селища” инж. 
Добромир Добрев. Нашата работа е венецът от труда на много друг хора през миналите години. Добре 
осъзнаваме какво трябва да направим и отговорността, която имаме. Уверявам ви, че имаме знанията, 
уменията и ресурсите да изпълним качествено и в срок обекта, каза и Момчил Борисов.  
Регионалната система за управление на отпадъците е най-голямата инвестиция за региона на Велико 
Търново по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”. По план строителството трябва да приключи 
в края на 2015 г.  
 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Джерманци готови за протести заради депото за отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1341800           
   

  

Текст: Жителите на с. Джерман остават в готовност за протести. Намерението беше заявено на 
общоселско събрание. Протестите на джерманци ще продължат, ако намерението за изграждане на 
Регионален център за третиране на неопасни отпадъци продължава да стои на дневен ред. Хората са 
категорични, че няма да позволят това да се случи. Причина за реакцията им стана обявлението за 
допълнения доклад по ОВОС и общественото обсъждане в края на ноември. Според председателят на 
Инициативния комитет в този допълнен доклад са сменени само датите и няма нищо ново. „Няма нови 
изводи и заключения, нито има отговор на възраженията ни", коментира Тасков. Той заяви нещо, което 
твърдеше и преди няколко месеца, че „едни хора са взели едни пари преди две/три години, други са 
взели един заем и още преди да има избран терен е имало избрана фирма на един бивш депутат от РЗС". 
От Инициативния комитет припомниха, че трасето на АМ Струма, което трябваше да мине в близост до 
депото е изместено, след като две фирми независимо една от друга са дали становище, че района не е 
подходящ за строеж на път. 
Жителите на с. Джерман ще разчитат на подкрепа и на жителите от съседните населени места, както 
преди няколко. На срещата в с. Джерман присъстваха общински съветници от местният парламент 
заявили своята подкрепа към каузата на джерманци. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1341800
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Източник: chernomore.bg  

Заглавие: Два дни ще събират едрогабаритни отпадъци 

Линк: http://www.chernomore.bg/14-izbrano/11198-dva-dni-shte-sabirat-edrogabaritni-otpadatzi          
   

  

Текст: Във връзка с кампанията за есенното почистване община Варна организира извозването на 
едрогабаритни отпадъци. Всеки жител на морския град може да се осовободи от ненужните боклуци, 
свободно от такси, на 19 и 20 октомври. Отпадъците ще се събират от обособените места за изхвърляне 
на битова смет. 
Община Варна призовава още всеки гражданин сам да почисти около дома си, за да стегнем заедно 
градинките пред блоковете за зимата. 

 

 

Източник: dariknews.bg  
 
Заглавие: Около 20 фирми превозват биологични отпадъци до инсинератора на ПУДООС 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1341684          
   

  

Текст: Около 20 фирми превозват биологични и болнични отпадъци до инсинератора на ПУДООС 
Около двайсет транспортни фирми имат договор за превозване на биологични и болнични отпадъци до 
инсинератора за изгаряне на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
към МОСВ. Това заяви в интервю за Дарик директорът на инсинератора Георги Стоянов. 
По повод на изхвърлените епруветки с кръв в кофа до детска площадка в столицата, Стоянов коментира, 
че това е тежко престъпление и никоя фирма с лиценз не би си позволила подобно деяние, защото 
рискува да и отнемат разрешителното. 
„Отпадъци, които съдържат кръвни продукти, не могат да се носят в ръка из града. Те се пренасят с 
транспортни средства на фирми, които имат лиценз да извършват такава дейност. Те просто нямат право 
да се размахва с някаква торба по улицата. Освен ако - досега това не е правено, само допускаме - този 
човек не е бил пратен от лабораторията да го занесе в друга лаборатория, която ще извършва анализа. Но 
и това не е правилно. Не може да се носи в ръка където и да било такъв вид материал", каза Стоянов. 
Той увери, че нито един превозвач, който има лиценз, не би го направил, защото ще му бъде отнет 
лицензът. 
Инсинераторът има договор с над 400 клиента, като сред тях транспортните фирми са около двадесетина. 

 

 

 

 

http://www.chernomore.bg/14-izbrano/11198-dva-dni-shte-sabirat-edrogabaritni-otpadatzi
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1341684
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Източник: vidin-online.com  
 
Заглавие: Разкриха крадец извършил две кражби в село Търняне 
 
Линк: http://www.vidin-online.com/kriminalni-novini/razkriha-kradets-izvrshil-dve-krazhbi-v-selo-trnyane           
   

  

Tекст: В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия служителите на реда разкриха 
автор на две кражби – Б.М./38г./, криминално проявен и осъждан. Установено е, че на 17 срещу 18 август 
мъжът проникнал в частни имоти в с.Търняне. От работилница извършил кражба на моторен трион, 
бензинова лампа, медна тава и 30 метра ел. проводник. От двор на къща откраднал велосипед. 
Заведените по случаите преписки са изпратени в Районна прокуратура с мнение за образуване на 
досъдебно производство срещу Б.М 

http://www.vidin-online.com/kriminalni-novini/razkriha-kradets-izvrshil-dve-krazhbi-v-selo-trnyane

