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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=154 
 

  
 

Текст: Във връзка с необходимостта от пълно транспониране на изискванията на Директива 2012/18/ЕС 
(Севезо III) на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 
96/82/ЕО на Съвета в националното законодателство е изготвен проект на ПМС на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. 
Основанието за приемане на нова Наредба е чл. 103, ал. 9 на ЗООС (посл. изм. и доп. обн. ДВ, бр. 62 от 
14.08.2015 г.). 
Крайна дата за съгласуване: 14.12.2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
pluleva@moew.government.bg и pkostadinowa@moew.government.bg. 
Пълният текст на проекта на ПМС може да видите ТУК. 
Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК. 
Проект на Решение на Министерския съвет може да видите ТУК. 
 
 
Източник: forthenature.org 
 

Заглавие: Kонференция: Измененията на климата – предизвикателствата пред българската природа и 
туризъм 
 

Линк: http://forthenature.org/news/3504 
 

 
 

Текст: На 3 декември от 9,30 ч. до 17,30 ч., в зала 3 на НДК ще се проведе конференция „Измененията 
на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“. Конференцията се 
провежда паралелно на срещата на върха на ООН за климатичните промени в Париж (СОР-21) и е 
кулминацията на поредица тематични събития за климата през ноември и декември, организирани от 
Коалиция за климата – България, в която членува и WWF. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие конференцията и ще представи 
официалната позиция на България за срещата на ООН в Париж. В дискусията ще се включат и н. пр. 
Ксавие Лапейр дьо Кабан посланик на Франция в България, Георги Костов – зам.-министър на 

mailto:pluleva@moew.government.bg
mailto:pkostadinowa@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Proekt_na_Naredba_Seveso_III.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/1_proekt_doklad_Minister.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Proekt_na_PMS_za_priemane_na_Naredba_Seveso_III_Kolegium.pdf
http://forthenature.org/news/3501
http://forthenature.org/news/3501
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земеделието и храните, Ирена Георгиева – зам.-министър на туризма, алпинистът Боян Петров – биолог в 
Националния природонаучен музей, Георги Стефанов – WWF-България, Координатор политики и 
климатични промени, Любомир Попйорданов – Председател УС на Българска асоциация по алтернативен 
туризъм.  
Основните акценти на конференцията ще бъдат климатичните промени и прякото им въздействие за 
управлението и развитието на туризма, спорта и защитените територии в България. Ще бъдат обсъдени 
рисковете и възможностите от в тези три пряко засегнати сектора. Във вторият панел на среща се 
предвижда участието на представители на националните и природни паркове, МОСВ, както и 
представители на асоциациите практикуващи алтернативни зимни спортове, които ще представят и 
обсъдят влиянието на климатичните изменения през тяхната гледна точка WWF-България изпрати своята 
позиция до МОСВ, Министерски съвет и президента на България Росен Плевнелиев, призоваваща 
българското правителство да действа отговорно като допринесе за постигането на честно, правно-
обвързващо споразумение за намаляване на емисиите, припомня Георги Стефанов. Такова споразумение 
трябва да ускори глобалната трансформация към изграждане на икономики с почти нулеви нива на 
въглероден диоксид и други парникови газове, както и в голяма степен да позволи страните да имат 
гъвкавост за справяне с проблема. През същото време всички страни трябва да положат усилия да 
подпомагат уязвимите социални групи и екосистеми, които вече се сблъскват с неизбежните негативни 
въздействия от климатичните промени, допълва Стефанов.  
„Изключително важно е след петгодишно очакване за ново, световно споразумение за климата да имаме 
предвид и водещата ролята на Европейския съюз – през 2016 г. стартирана на процесът за постигане на 
целите за климат и енергетика на ЕС до 2030 г. България има нужда от изготвянето на адекватна 
национална стратегия за адаптация към изменението на климата, тъй като страната ни попада в един от 
рисковите, засегнати региони по света. Поисканите средства за нанесени материални щети само от 
наводненията през 2014 г. надхвърлят 800 млн. лева по данни на Министерство на финансите и 
Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МС, а нанесените поражения върху природата, 
екосистемите и човешките жертви реално нямат цена", пояснява Георги Стефанов. Перспективи са в 
посока на модерна, ефективна, зелена икономика, базирана не на скъпи изкопаеми вносни горива, а на 
местни, възобновяеми ресурси. Подобен модел ще е подходящ за икономическо развитие в синхрон с 
целите на най-амбициозните страни по света за преход към нисковъглеродна икономика, която може да 
се справи с огромен проблем като изменението на климата, казва още Стефанов.  
Във финалната част на конференцията ще има фокус групи с гостите на срещата към трите основни 
акцента на събитието: туризъм, защитени територии и спорт, където участниците ще предоставят на 
водещите на първия и втория панел препоръки, мерки и механизми за минимизиране на рисковете и 
справяне с климатичните промени от тези три сектора.  
Конференцията се реализира по Проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България 
(ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и 
въздействие на местните и национални политики" изпълняван от WWF и финансиран в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 – 2014 г.  
Конференцията се провежда по време на „Дни на предизвикателствата“ и с финансовата подкрепа на 
Българска асоциация по алтернативен туризъм и Министерството на околната среда и водите, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Европа налага ограничения за изхвърлянето на отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/varna/post/100632844/evropa-nalaga-ogranichenia-za-izhvarlaneto-na-otpadaci 
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Текст: Заместник-председателите на ЕК Франс Тимерманс и Ирки Катайнен ще представят пред 
евродепутатите дългоочакваните предложения за постигане на напредък към т.нар. кръгова икономика. В 
резолюцията си от юли 2015 г. Парламентът призова Комисията да представи новия пакет преди края на 
2015 г. Той призова обещаното проектозаконодателство да постави стриктни ограничения върху 
изхвърлянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или биоразграждане до 2020 г., да въведе 
забрана на депонирането до 2030 г. и да увеличи целите за рециклиране и подготовка за повторна 
употреба със 70% за твърдите отпадъци от общините и с 80% за опаковките. Евродепутатите също така 
настояха до 2030 г. Комисията да направи преглед на законодателството за екодизайн и растежът да спре 
да бъде обвързан със степента на използване на природните ресурси. 
 
 
Източник: ue-varna.bg 
 

Заглавие: П О К А Н А за участие в кампанията "НЕ БЪДИ ДЪРВО! СПАСИ ДЪРВО!" 
Кампанията по засаждане на дръвчета ще се проведе на 4 декември /петък/ 2015 година. 
 

Линк: http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19204 
 

   
 

Текст: Дейността по залесяване се провежда с подкрепата на Държавно горско стопанство Варна, като 
мястото определено от тях е в непосредствена близост до село Слънчево. Представители на ДГС Варна ще 
проведат кратко (до 10 минути) обучение по начина на засаждане на дръвчетата и заедно с техния екип 
ще засадим между 800 и 1500 фиданки. Обща продължителност – 2 часа. 
Дървесният вид предвиден за засаждане е акация. Всички студенти и преподаватели ще имат 
възможност да участват активно в процеса по засаждане на фиданките. 
Сборен пункт – паркинга на Варна карс /шоурум на BMW/ 
Време на отпътуване – 12.15 часа, на 4 декември, петък 
Времеви интервал за засаждане на дръвчеата – 13.00 – 15.00 часа 
Благодаря за дарената ни от Вас хартия и се надявам, че поканата ни ще бъде приета и заедно ще 
направим едно добро за всички. 
НЕ БЪДИ ДЪРВО! СПАСИ ДЪРВО!  
"НЕ БЪДИ ДЪРВО! СПАСИ ДЪРВО!" е кампания за събиране на хартия за рециклиране, която ще даде 
живот на  5000 нови дървета! От тях се нуждае Земята - нашият общ дом! 
НЕ БЪДИ ДЪРВО! СПАСИ ДЪРВО! се организира от Пачуърк Агенция за комуникации и МЕТРО  Кеш енд 
Кери и в частта по събиране на хартия за рециклиране се проведе през месец октомври в градовете Стара 
Загора, Пловдив, София, Русе, Велико Търново, Бургас, Варна. 
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Източник: transportal.bg 
 

Заглавие: БДЖ разпродава имоти, коли и вагони 
 

Линк: http://transportal.bg/rail/bdzh-razprodava-imoti-koli-i-vagoni.html 
 

   
 

Текст: "Холдинг БДЖ" ще пусне за продажба до средата на декември 1300 товарни вагона чрез 
"Българска банка за развитие", научи "Стандарт". Вагоните са заложени по Втория облигационен заем по 
реда на Закона за особените залози. До месец и самият холдинг ще обяви за продажба други 1100 вагона, 
както и локомотиви за скрап. Наскоро БДЖ обяви за продажба и 69 камиони, трактори и леки автомобили 
БМВ, Ауди, Мазда, Форд и ВАЗ. Обсъжда се и продажбата на имоти, които също трябва да бъдат обявени 
преди Коледа, пише "Стандарт". Сред тях е сградата на транспортна полиция на бул. "Княгиня Мария 
Луиза" в София, от която униформените вече се изнасят. Ще се продават и някои от почивните станции, 
като тези в Банкя, Хисаря и в местността Фичоза край Варна, както и един пансион в центъра на Велико 
Търново. 
С приходите от продажбите ръководството на холдинга се надява да погаси част от задълженията си, 
които към 30 септември бяха 502 млн. лв. През октомври БДЖ изплати част от тях. Според последните 
данни, холдингът дължи 104 млн. лв. към германската KFW, 143 млн. към облигационерите, 40 млн. лв. 
към Европейското дружество за финансиране закупуването на подвижен жп състав "Еврофима", както и 7 
млн. лв. към родна банка. Холдингът дължи и 37 млн. лв. на финансовото министерство по заеми от 1995 
г., теглени с държавни гаранции, както и малко над 100 млн. лв. на НКЖИ. Част от дълга към НКЖИ ще 
бъде погасен чрез прехвърляне на почивна станция в Родопите на компанията. 
Много локомотиви и вагони има за продажба и поделението "БДЖ - товарни превози", което не получава 
разрешение за това от агенцията за приватизация. Процедурата по приватизацията му беше прекратена 
от кабинета "Орешарски", откогато компанията изгуби над 40% от товарите си. Според запознати, 
последната оценка на "БДЖ - Товарни превози" е 85 млн. лв. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Удължен е срокът за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в община 
Стралджа 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1223661 
 

   
 

Текст: Срокът за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в община Стралджа е удължен 
до 31 декември 2015 г., вместо до 7 декември, съобщи кметът на общината Атанас Киров. 
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Пред завършване е работата по техническата рекултивация на депото - полагане на горен изолационен 
екран и изграждане на система за отвеждане на повърхностните води, довършва се пътят към обекта. На 
мястото ще бъдат засадени ниска растителност, храсти и дървета. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Няма да се вдигат таксите за битови отпадъци и за децата в детските градини във Вършец 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1223618 
 

   
 

Текст: През следващата година община Вършец не планира вдигане на таксите за битови отпадъци и за 
издръжка на децата в детските градини, обяви кметът Иван Лазаров на публично обсъждане на бюджета 
на общината за 2016 година. 
В следващия бюджет не се планира покачване на местни данъци и такси, което ще облекчи бизнеса, 
коментира кметът. 
Приходната част на бюджета за 2016 година в частта местни приходи е завишена със 7,17 на сто спрямо 
тази за 2015 година. Събираемостта на местните приходи през последните няколко години обаче е 
проблем на местната администрация и към момента несъбраните вземания от физически и юридически 
лица са за 500 000 лева. Общината предприема традиционни и нетрадиционни мерки за събиране на 
дължимите суми. Въпреки трудностите, общината продължава да изпълнява всички публични услуги, 
обяви Лазаров. 
За 2016 година община Вършец планира капиталови разходи за 929 313 лева. Средствата ще се използват 
предимно за ремонт на улици във Вършец и селата на общината и за междуселски пътища, уточниха от 
администрацията във Вършец. 
 
 
Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: „А.С.А. България” сключи нов договор с Община Добрич за сметопочистване 
 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/643472 
 

   
 

Текст: Фирма „А.С.А. България” спечели обществената поръчка и подписа договор с Община Добрич за 
сметосъбиране и сметопочистване на града. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 28 500 тона. 
Извозването им се извършва на регионално депо за битови отпадъци до село Стожер, което е на 23 км от 
Добрич. 
Фирмата ще обслужва 1200 контейнера, тип „Бобър“ с обем 1100 литра, 950 кофи с обем 240 л., 150 кофи 
с обем 240 л. за биоразградими отпадъци, 30 контейнера тип “Гондола”, 70 контейнера с обем 1,1 м3 тип 
“Бобър” за зелени отпадъци, един отворен контейнер за мултилифт с обем минимум – 35 м3, 350 улични 
кошчета. 
Новост е изискването да се поставят около 150 контейнера в определени зони, които са за зелена маса, 
обясни за Topnovini.bg управителят на филиала на дружеството в Добрич инж. Георги Иванов. 
Дълги години компанията извършваше тази дейност по силата на концесионен договор. В началото на 
годината тя спечели обществена поръчка, която бе само за периода от 18 март до 31 декември тази 
година. Със спечелената нова обществена поръчка тя ще изпълнява дейността през следващите две 
години – до 31.12.2017 г. 
Фирмата има и готовност за снегопочистването на града. Осигурени са две допълнителни машини, има 
подписани договори и с подизпълнители. Закупени са 1200 тона сол, както и магнезиеви соли. 
 
 
Източник: e-razgrad.bg 
 

Заглавие: Роботът Робчо ще събира отпадъци в ОУ „В. Левски” 
 

Линк: http://e-razgrad.bg/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%BE-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%83/ 
 

   
 

Текст: Нов проект спечели ОУ „Васил Левски” в Разград, в конкуренция със 180 училища в страната. 
Одобрените са само 17. 
Проектът, по който вече е започнала работата, е по програмата „Роботика за България”. В следващите 6 
месеца 75 деца от четвърти до седми клас от училище „В. Левски”, плюс двама ученика от ОУ „Любен 
Каравелов” в Попово, които ще се състезават за Разград, ще разработват програми, с които да движат 
робота Робчо. 
А Робчо, с помощта на децата ще събира отпадъци от определеното на работната маса сметище и ще ги 
пренася до базата, като един от отпадъците ще трябва да бъде изхвърлен разделно, ще изгради по-висок 
комин, и ще го обърне в друга посока, за да не замърсява. 
Ментори на децата са Венелин Николов, преподавател по информатика и информационни технологии, и 
Цветанка Пенчева, учител по английски език. 
След като приключат работата си по зададените проекти, всички школи ще се явят на финално 
представяне в края на май, където ще демонстрират своите постижения по роботика. Жури, съставено от 
представители на световни технологични гиганти, работещи у нас, ще определи кои от младите 
програмисти ще влязат в националния отбор на България по роботика за следващата година. 
ОУ „В. Левски” ще се бори да стане национален отбор, и ако това стане, ще се явява на международни 
състезания. 
Програма „Роботика за България” е обучила преподавателските двойки в менторство и работа в екип, 
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осигурила е оборудване, което съдържа комплект Lego с програмируем модул и състезателно поле. В 
училището вече работят по проекта, като са сглобили робота и са го програмирали да се движи по 
определена линия. Предстои да изпълнят първото задание – до месец да го програмират така, че да 
постави един боклук в контейнера. Те ще бъдат наблюдавани на живо от журито и ще отчитат дейността 
си ежемесечно. 
 
 
Източник: oborishte.bg 
 

Заглавие: Община Панагюрище замразява местните данъци.  
Единствено се увеличава таксата за битови отпадъци 
 

Линк: http://oborishte.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82/ 
 

   
 

Текст: Община Панагюрище не предвижда увеличение на местните данъци през 2016 година, 
единствено ще има завишаване на таксата за битови отпадъци. Това коментира по време на публичното 
обсъждане на бюджета в Панагюрище кметът Никола Белишки в отговор на питане на общинския 
съветник Филип Калбуров каква ще бъде политиката на кметския екип по отношение на местните данъци 
и такси през 2016 година. Градоначалникът обясни, че увеличението на таксата за битови отпадъци е 
необходимо, за да се покрият отчисленията по Закона за управление на отпадъците в размер на 436 000 
лева. Сумата е една трета от всичките средства, които са необходими за издръжката на ОП „Чистота”. 
Всяка година прогресивно нарастват разходите за депониране на битови отпадъци, като дължимото за 
2016 г. отчисление ще стане 36 лв. за тон. Предстои и завишаване на разходите към фонд „Работна 
заплата”, тъй като за функционирането на регионалното депо щатът трябва да се увеличи с минимум 12 
човека. Повече средства ще са необходими и за поддръжка на новите машини, обясни кметът Белишки. 
 
 
 
Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: Приемат се становища за програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община 
Плевен 
 

Линк: http://infopleven.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0/ 
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Текст: Проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен е достъпен 
вече за всички заинтересовани лица. Програмата е изготвена в рамките на изпълнен проект „Изграждане 
на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен” по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013г.“ и във връзка със Закона за управление на отпадъците, информират от 
пресцентъра на Община Плевен. Писмени становища по проекта на програмата се приемат в 30-дневен 
срок всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в „Център за 
административно обслужване” на Община Плевен, гр. Плевен , пл. „Възраждане” № 4. Проектът на 
Програмата за управление на дейностите по отпадъците може да бъде намерен на: 
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html 
 
 
Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Перничанин ще отговаря за опит за кражба 
 

Линк: http://perniknews.com/news/read/pernichanin-sche-otgovarya-za-opit-za-krazhba 
 

   
 

Текст: През месец септември тази година, от фургона на ул. „Г.С.Раковски” в областния град бил 
направен опит за кражба на различни видове електрически кабели, водопроводни части и инструменти. 
Във фургона било проникнато чрез разбиване на три броя катинари. Извършителят на деянието, 53-
годишният П.Д. бил забелязан от няколко човека, които осуетили кражбата. Служители на Първо РУ 
започнали разследване и в резултат на проведените процесуално-следствени действия П.Д. е привлечен 
като обвиняем и материалите по случая са предадени на Районна прокуратура – Перник.  

http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
http://www.pleven.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/143-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/4187-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html
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