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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: По ОПОС са изградени 40 пречиствателни станции и над 2500 км ВиК 
мрежа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3725   
  

 

Текст: „Сключените договори по Oперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.“ възлизат на 4, 136 
млрд. лева. Към настоящия момент извършените плащания към бенефициентите в строителния бранш са 
близо 3,2 млрд. лева, което е над 93 % от бюджета по програмата". 
Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на Петия дискусионен форум 
„Строителството през 2017 г.“, организиран от Камарата на строителите в България. 
Министър Василева посочи, че продължава изпълнението на проектите по програмата и предстои един 
месец абсолютно интензивно строителство. Физическото изпълнение на проектите трябва да приключи 
до края на месец октомври. "Вече имаме 40 изградени пречиствателни съоръжения, 27 от тях са 
новоизградени и 13 са рехабилитирани. Изградени са повече от 2 500 км ВиК мрежа. Близо 500 хил. 
жители пряко се ползват от това", заяви министър Василева. 
Министърът допълни, че общият обем на средствата по т.нар. "ранни проекти", е 700 млн. лева. Те ще 
могат да бъдат инвестирани още през следващата година до края на 2017-а, когато трябва да са готови и 
регионалните проучвания. Включват се големите проекти за общините Пловдив, Асеновград, Добрич и 
Плевен. 
Има възможност да бъдат довършени рисковите проекти, чието реализиране е забавено през стария 
програмен период. "С ЕК договорихме възможността те да са продължат с финансов ресурс от новата 
Оперативна програма. Предстои да се одобрят критериите и да се даде възможност на общините да 
кандидатстват, за да довършат проектите си. Дава се възможност на строителния бранш да приключи. 
Целта ни е да се осигури възможност чрез наличния ресурс от 233 млн. лева по новата Оперативна 
програма да се приключат успешно проектите и да се елиминират рисковете в хода на проектите", каза 
още Ивелина Василева. 
Презентация: на министър Ивелина Василева на форума на Камарата на строителите в България с 
карта на 40-те пречиствателни станции, изградени по Оперативна програма "Околна среда 2007-
2013" 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ПУДООС представя напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивация на общински депа за битови отпадъци,които не отговарят на нормативните изисквания“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3727 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3725
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Novini/2015/PREZENTACIA_OPOS_2014-2020-v.Stroitel.pdf
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Текст: На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората“, зала „Тракия“, екипът на 
Предприятието  за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи 
напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови 
отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, 
финансиран по договор за БФП, сключен между ПУДООС и МОСВ. 
Проектът е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално 
развитие и 14 644 088 лв. от Държавния бюджет. 
Основната цел на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на 
директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на 
отпадъците.  Финансирането на проекта ще осигури реализирането на екологични проекти за закриване 
на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, като по този 
начин ще се подпомогне и изпълнението на ангажиментите на ПУДООС, регламентирани в разпоредбите 
на ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г. 
По проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци 
на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ и Договор № 
DIR 51222031-С001 сключен между МОСВ и ПУДООС е осигурено финансиране по сключени договори с 36 
общини: Столична община, Раковски, Калояново, Каспичан, Елхово, Самуил, Разград, Цар Калоян, 
Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Хитрино, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Русе, 
Летница, Сливо поле, Царево, Приморско, Чипровци, Силистра, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, 
Тополовград, Чепеларе, Бяла Слатина, Оряхово, Върбица, Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, 
като предвидената за рекултивиране площ е 1 590 дка. 
Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева ще представи основните етапи, през които 
проектът постига своите цели. 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Експертите на РИОСВ – Стара Загора глобиха „Брикел” ЕАД с 35 000 лева 
 

Линк: http://www.zarata.org/archives/53127   
  

 

Текст: Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 89 обекта през август 
Експертите на РИОСВ извършиха 98 проверки на 89 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и 
Ямболска области и община Тополовград. Планираните контролни проверки са 63. Тридесет и пет са 
извънредни, извършени по постъпили заявления за извършване на дейности с отпадъци по Закона за 
управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното разнообразие и по 
подадени сигнали. 
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Запазва се тенденцията към увеличаване на постъпващите сигнали на „зелен” телефон или електронна 
поща спрямо първите месеци на 2015 година. През август те са 24 и са за запрашаване на въздуха, за 
замърсяване на повърхностни водоизточници и площи с отпадъци, за бедстващи птици и други. 
За установени нарушения на нормативната база са съставени 5 акта и са дадени 31 предписания. 
Издадените 7 наказателни постановления са на стойност 54 650 лева. С 35 000 лева е глобено 
дружеството „Брикел” ЕАД за неизпълнение на условия в комплексното разрешително. 
Също за неизпълнено условие е наложената имуществена санкция на „Палфингер ПБ” ЕООД в село 
Тенево, община Тунджа. За неизпълнение на дадени предписания е глобен кмета на община Ямбол с 
2000 лева и „Аскент” ЕООД, град Стара Загора с 4000 лева. 
За нарушение на Закона за водите с 3000 лева е санкционирано дружество „Диони”, Стара Загора. Глоба 
от 500 лева е наложена на физическо лице за извършване на дейности по разкомплектоване на МПС -та 
без разрешение по Закона за управление на отпадъците и 150 лева на физическо лице, което извършва 
обработка на билки, но не води отчетна книга, с което нарушава Закона за лечебните растения. 
Преведените суми от наложени санкции, включително и от предходни периоди, са на обща стойност 7 
799,68 лева. 
 
 
Източник: atominfo.bg 
 

Заглавие: ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line 
АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството 
Генерация и товар на ЕЕС в реално време 
Китай – CNNC и Areva през 2020 година започват да изграждат завод за преработка и рециклиране 
на ОЯГ 
28.09.2015 
Изграждането на завод за преработка и рециклиране на отработено ядрено гориво в Китай ще 
започне през 2020 г. и се очаква да завърши през 2030 г. Съоръжението ще бъде основано на френска 
технология. 
 

Линк: http://atominfo.bg/?p=40390 
 

  
 

Текст: Китайската национална ядрена корпорация (CNNC) и френската Areva подписаха споразумение за 
оценка на възможността за изграждане на завода през ноември 2007 г. Той трябва да преработва близо 
800 тона годишно, а Areva да бъде негов оператор. 
След подписване на редица споразумения и меморандуми, на първата среща на китайско-френската 
проектна група в Пекин на 23 септември, CNNC съобщи, че е намерила място на завода. Това е 
префектура Джинца в провинция Гансу. Комплексът ще е с големина три квадратни километра. 
Според информация на агенция „Синхуа“ близо 23 500 тона отработено ядрено гориво ще се получи от 
китайските реактори с вода под налягане PWR до 2030 година. 
Подробности на: http://www.world-nuclear-news.org/WR-Chinese-reprocessing-plant-to-start-up-in-2030-
2409155.html 
 
 
 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_reports
http://www.tso.bg/default.aspx/page-707/bg
http://atominfo.bg/?p=40390
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Chinese-reprocessing-plant-to-start-up-in-2030-2409155.html
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Chinese-reprocessing-plant-to-start-up-in-2030-2409155.html
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Граждански сдружения атакуваха в съда изграждането на депо за отпадъци в Ракитница 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/zelen/2015/09/28/2617513_grajdanski_sdrujeniia_atakuvaha_v_suda_izgrajd
aneto_na/ 
  

 

Текст: Екологичното сдружение "За Земята" и гражданската инициатива "Ракитница – Арнаутито" 
подадоха жалба в съда срещу решението за изграждане на регионалното депо за отпадъци край 
старозагорското село Ракитница. 
На 24 септември сдруженията са подали жалба в Административния съд в София срещу издаденото 
комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци Ракитница - Изток. В 
жалбата се посочва, че решението на Изпълнителната агенция по околна среда противоречи на закона и 
се иска то да бъде отменено, а проектът да бъде спрян. 
"Като основен проблем относно депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването на 
достъпа до обществена информация и процеса на вземане на решения, които пряко ги касаят", 
коментира Цвета Христова-Богданова от гражданската инициатива "Ракитница - Арнаутито". 
От двете граждански организации твърдят, че след изграждането на депото в река Съзлийка ще се вливат 
тежки метали и за разрешаването на проблема е необходим допълнителен анализ от независими 
експерти. Посочват, че все още не са получили обещания от кмета на Стара Загора Живко Тодоров пълен 
достъп до цялата документация за депото, а само няколко стари подробни устройствени планове и им 
отказан достъпа до комплексното разрешително. 
От "За Земята" припомнят, че вече са се срещали с Тодоров и са коментирали разработването на 
стратегия за "Нулеви отпадъци", като са предложили варианти за екологично и устойчиво третиране на 
битовите отпадъци. "За съжаление градоначалникът заяви, че ще разгледа по-подробно предложения 
подход за "нулеви отпадъци" и евентуално би потърсил съдействието на експертите от 
неправителствения сектор, само ако те се откажат да водят дела и да борят общината за недообмисления 
проект за депо за отпадъци край село Ракитница", посочват от сдружението в съобщение до медиите. 
Гражданските организации подготвят и обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с която се 
иска да се спрат парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на европейските норми. 
Към 2009 г. България трябваше да е закрила около 200 сметища в покрайнините на големите градове и да 
е изградила 57 модерни регионални депа, които да събират отпадъците на общините. През юли тази 
година съдът на Европейския съюз в Люксембург постанови, че страната не е изпълнила задълженията си, 
като не е предприела необходимото за създаването на нови депа, отговарящи на европейските 
изисквания.  
 
 
Източник: posoki.com 
 

Заглавие: В град Левски събираха опасни отпадъци 
 

Линк: http://www.posoki.com/v-grad-levski-subiraha-opasni-otpaduci/  
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Текст: В два поредни дни - на 24 и 25 септември, фирма организира мобилни събирателни пунктове в 
град Левски и прие за последващо третиране опасни битови отпадъци от гражданите. 
В първата пробна акция са събрани 0.540 кг.живак и живачни термометри, и около 3 кг. лекарства с 
изтекъл срок на годност, 5информираха от местната управа в Левски. От там допълниха, че събирането на 
опасните отпадъци е съгласно сключен договор с Община Левски,в изпълнение на задълженията и по 
Закона за управление на отпадъците. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Н. Максимова: Искаме община Стара Загора да тръгне по пътя на нулеви отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100606978/n-maksimova-iskame-obshtina-stara-zagora-da-tragne-po-pata-na-
nulevi-otpadaci 
  

 

Текст: В края на миналата седмица граждани и екоорганизации подадоха жалба в съда срещу решението 
за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница, 
финансирано със средствата на ЕС.  
За предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“ Надежда Максимова от „За Земята“ заяви, че 
разрешителното съдържа множество процесуални нарушения. Еколозите са предлагали помощ на 
общината за справяне с отпадъците „по възможно най-екологичен, щадящ и устойчив начин“, тъй като 
искат общината да тръгне по пътя на нулевите отпадъци:  
На 17-ти предоставихме на кмета множество добри практики от цял свят – общини, които са успели да 
достигнат до нулев отпадък. Редовно отговорът е: „Ако вие не ни пречите да си изградим нашето депо, 
ще си помислим за варианта, който предлагате“. То  не е въпрос на „или – или“,  а как общината да 
постигне максимално най-доброто за гражданите. 
Максимова изтъкна, че общините с нулев отпадък са намерили начин да печелят от преработката. Тя 
допълни, че макар строителството да привършва, настоящият проект има множество нарушения, част от 
които са констатирани и в доклада по оценка за въздействие върху околната среда: 
В ОВОС-а се посочва категорично, че от дестинациите, които се разглеждат тази е най-неудачна, поради 
много плитки подпочвени води, поради факта, че заустването на отпадните води става в зона от „Натура 
2000“. 
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Източник: 3enews.net 
 

Заглавие: Енергийното министерство на Украйна инициира преговори за връщане на радиоактивните си 
отпадъци от Русия 
 

Линк:http://3enews.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%B0_45003 
 

  
 

Текст: Министерство на енергетиката на Украйна планира да подпише договор с Русия за връщане в 
страната на радиоактивните си отпадъци, образувани в резултат на преработката на руските предприятия 
на отработено ядрено гориво от реакторите ВВЕР-440 от Ровенската АЕЦ.Това съобщава ТАСС, което 
цитира съобщение на пресслужбата на ведомството, базирано на съответното разпореждане.  
По решение на министерство на енергетиката е била образувана работна група, която ще се заеме с 
подготовката на препоръки за оператора на АЕЦ в Украйна, компанията „Енергоатом“ с цел подписване с 
последващ договор с руското производствено обединение „Маяк“. 
„Работната група ще подготви препоръки...и ще отработи позицията на Украйна за преговори по 
определяне на собственика на ценни продукти за преработка“, с казва в документа. На „Енергоатом“ е 
поръчано да предостави на министерството проект на директива за подписване на договор с руската 
страна.  
Към настоящия момент украинското отработено ядрено гориво от енергоблоковете ВВЕР-440 от 
Ровенската АЕЦ се преработват предприятия в Русия- В съответствие с договореностите, на Украйна 
подлежи връщане на остъклени отпадъци, което трябва да се определя от условията на отделен договор. 
Последващото съхранение на високоактивните отпадъци е планирано в специално хранилище в Украйна. 
Мястото за разполагане на хранилището за безопасно съхранение на отпадъците и подготовката им за 
погребване в геоложки формации е определено в строящият се комплекс „Вектор“ в Чернобилската 
изключителна зона. В бъдеще Украйна планира напълно да се откаже от извозването на Отработено 
ядрено гориво в Русия, тъй като в чернобилската зона ще бъде изградено специално съоръжение – 
централно хранилище да отработено сухо гориво. 
Отработеното ядрено гориво, отбелязват експерти, е ценен продукт. В бъдеще може да се появят 
технологии, които да осигуряват възможност този тип гориво да се подготви за повторно използване при 
реактори от нов тип. 
Запорожката АЕЦ има собствено хранилище за Отработено ядрено гориво, и затова прекрати извозването 
ме за Русия.  

  
Източник: tvplus.bg 
 

Заглавие: ДРОН ЩЕ ОТКРИВА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА В ШУМЕН 
 

Линк: http://tvplus.bg/index.php?p=news&id=20900 
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Текст: Община Шумен е в крак с новите технологии, след като закупи свой собствен летящ дрон снабден 
с камера за видео и фото заснемане. Новата придобивка влиза в употреба с цел откриването на 
незаконно строителство и нерегламентирани сметища. 
Целта на новата придобивка е по-добро осъществяване на контролните функции на местната 
администрация. Благодарение на летящите очи за Общината, вече няма да има нищо скрито. Основно ще 
се следи за незаконни постройки и нерегламентирани сметища. 
Ивелин Йорданов  – „Информационно обслужване” – Община Шумен 
"Предназначението му е за хора с въображение, може би без граници, защото както казахме, качествения 
контрол, така и културни събития може да се заснемат, могат също така различни видове паметници и 
хубави неща, които са построени от общината, които тепърва ще се строят и така нататък." 
Шуменци одобряват закупуването на летящия дрон и призовават за по-честото му използване, но 
отбелязват че трябва да се внимава колко средства се разходват за подобни придобивки. 
Васил Василев 
"Да много добър подход е, защото има обекти, има сметища които непрекъснато растат и се увеличават, 
а това е едно постоянно наблюдение" 
Юлия Тодорова 
"Всичко е въпрос на отношение, полза и разходи, ако разходите по този хеликоптер са по-големи от други 
такива алтернативни разходи за контрол на място, като камери и така нататък не си струва, ако са по-
малки си сструва" 
Дронът и оборудването към него струват около 4 800 лева, закупен е след обществена поръчка, а 
средствата са от бюджета на Община Шумен. Освен за контрол, летящата камера се използва и за 
заснемането на туристически и природни обекти, снимките и видео клиповете от които помагат за 
рекламирането на Шумен като привлекателна туристическа дестинация. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Граждани и еколози скочиха срещу новото сметище при Стара Загора 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/63078  
  

 

Текст: На 24 септември граждани и неправителствени организации подадоха жалби срещу издаденото 
комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци Ракитница – Изток. С 
жалбата до Административен съд – София се иска решението на Изпълнителната агенция по околна 
среда да се отмени като противоречащо на закона и проектът за сметище край Ракитница да бъде спрян. 

http://www.greentech.bg/archives/63078
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Паралелно с това експерти и инициативни комитети срещу изграждане и на други незаконосъоразни 
сметища подготвят обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с която се иска да се спрат 
парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на европейските норми. 
На среща с кмета на Стара Загора на 17 септември представители на екологично сдружение “За Земята” и 
експерти в областта на управлението на отпадъци предложиха безвъзмездна и доброволна помощ на 
Община Стара Загора във връзка с разработването и прилагането на стратегия за “Нулеви отпадъци”. За 
втори път в рамките на 6 месеца представители на природозащитната общност предлагат съдействие на 
общината. Те предлагат варианти за екологично, устойчиво и перспективно третиране на отпадъците на 
домакинствата. 
Този път експертите по проект „Участие за природа“ от ЕС “За Земята” предложиха и разработен 
наръчник, с който да подпомогнат „умното третиране на отпадъците от общинските структури“. Налице е 
и литература с множество положителни примери на общини от цял свят, поели по пътя на „нулевите 
отпадъци“. 
Искането на гражданската инициатива “Ракитница – Арнаутито” е да се спазват законът и най-добрите 
практики за управление на отпадъци. 
„Виждаме своята роля в подкрепа на Община Стара Загора за разработване на адекватна и модерна 
стратегия за “нулеви отпадъци“, – коментира Цвета Христова- Богданова от гражданската инициатива. 
„Като основен проблем относно депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването на 
достъпа до обществена информация и процесът на вземане на решения, които пряко ги касаят.“ 
От гражданската инициатива все още очакват кметът г-н Живко Тодоров да изпълни обещанието си от 
май т.г. за „пълен достъп до цялата документация за депото”. Предоставени са няколко стари Подробни 
устройствени планове и е отказан достъп до документите относно издаването на комплексното 
разрешително, посочват еколозите. Това пречи на експертите и обществеността да се запознаят с 
подробната информация относно цялостното въздействие на РЦУО край Ракитница върху околната среда 
и здравето на хората. „Дори бегъл поглед върху документите показа, че в река Съзлийка ще се вливат 
тежки метали. Има нужда от допълнителен подробен анализ от независими експерти по проблема. Това 
е и една от причините да се обжалва издаденото комплексно разрешително.“ 
 
 
Източник: zonaburgas.bg 
 

Заглавие: Задигнаха кабелите на светофара до Океански риболов 
  
Линк:http://www.zonaburgas.bg/2015/09/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D
1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BE%D0%BA/ 
  

 

Текст: Вчера, около 16.15 ч. в Първо Районно управление – Бургас, е получено съобщение за извършвана 
кражба на захранващи кабели от светофарната уредба, разположена на кръстовището на бургаските 
улици «Индустриална» и «Спортна». Задържани са 40-годишният С.Ч. и 18 год. И.Г., и двамата от Бургас. 
По случая е образувано бързо досъдебно производство. 
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Източник: stara-zagora.info 
 

Заглавие: Неизвестен открадна 30 броя тоководни медни шини от Локомотивно депо – Стара Загора 
  
Линк: http://stara-zagora.info/neizvesten-otkradna-30-broya-tokovodni-medni-shini-ot-lokomotivno-depo-
stara-zagora/ 
  

 

Текст: Ha 28 ceптeмвpи, oĸoлo 15:30 чaca, във Bтopo PУ – Cтapa Зaгopa e пoлyчeнo cъoбщeниe зa ĸpaжбa 
нa тoĸoвoдeщи мeдни шини oт Лoĸoмoтивнo дeпo – Cтapa Зaгopa. Πpиcтигнaлият нa мяcтo пoлицeйcĸи 
eĸип ycтaнoвил, чe нeизвecтeн извъpшитeл, cлeд ĸaтo взлoмил пpoзopeц нa лoĸoмoтив, пpoниĸнaл в нeгo 
и чpeз дeмoнтaж извъpшил ĸpaжбa нa 30 бpoя мeдни шини. Πo cлyчaя e oбpaзyвaнo дocъдeбнo 
пpoизвoдcтвo.Ha 29 ceптeмвpи в PУ – Kaзaнлъĸ e зaпoчнaтo нeзaбaвнo пoлицeйcĸo пpoизвoдcтвo cpeщy 
51-гoдишния Д. Д. oт ceлo Πpecлaвeн, oбщинa Cтapa Зaгopa, зaтoвa чe нa cъщaтa дaтa, oĸoлo 01:30 чaca, пo 
бyл. ”Poзoвa дoлинa” в гpaд Kaзaнлъĸ yпpaвлявa лeĸ aвтoмoбил ”Фoлĸcвaгeн Πacaт” cлeд yпoтpeбa нa 
aлĸoxoл – 1,99 пpoмилa, ycтaнoвeнo c тexничecĸo cpeдcтвo. Ha вoдaчът e вpъчeн тaлoн зa мeдицинcĸo 
изcлeдвaнe, нo cъщият oтĸaзвa дa дaдe ĸpъвнa пpoбa зa aнaлиз. Зaдъpжaн зa cpoĸ дo 24 чaca в PУ – 
Kaзaнлъĸ. 
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