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Източник: Ekonomik.bg 

 

Заглавие: НОРД ХОЛДИНГ - рециклиране на суровини 

 

Имаме най-голямата мрежа от площадки за събиране на скрап с директен 

железопътен достъп, което осигурява стратегическо местоположение 

 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/9/nord-holding-retsiklirane-na-surovini.html 

 

 
 

Текст: „Коректност, устойчивост, адаптация и нюх - всичко това, в съчетание с 

професионализма на служителите, е ключът към успеха на нашата компания и 

традициите в бизнеса, които налагаме“, казва Борислав Малинов - учредител, 

мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на “НОРД ХОЛДИНГ” АД. 

 

НОРД ХОЛДИНГ е основана през 1995 г. Ние сме утвърдено име в сектора за 

рециклиране на суровини и лидер в търговията с метален скрап. 

 

Имаме най-голямата мрежа от площадки за събиране на скрап с директен 

железопътен достъп, което осигурява стратегическо местоположение. Разполагаме с 

мощности за рециклиране на всички видове отпадъци. 

 

Търгуваме с желязо, чугун, неръждаема стомана, мед и медни сплави, алуминий, 

месинг, никел, цинк, калай, магнезий и олово. Наши постоянни партньори са 

водещите български фирми в бранша. Продаваме на всички големи преработватели 

на вътрешния пазар, както и на много предприятия и заводи в чужбина.  

Компанията е златен член на Българска асоциация по рециклиране (БАР) и член на 

КРИБ от 2009 г. 

 

Борислав Малинов е един от основателите на БАР и четири мандата председател на 

асоциацията. Дългогодишната работа и погледът върху цялостното състояние на 

индустрията както и силните перспективи на регионалните и международни пазари 

му помогнаха да създаде просперираща компания. 

 

„НОРД ХОЛДИНГ“ АД е наложена марка в бранша с отлична репутация и стабилни 

отношения с доставчиците и клиентите, отличен ръководен екип, финансова 

обезпеченост, доказана коректно, и ясна визия за бъдещото развитие.  

 

Източник: МОСВ 

http://www.economic.bg/bg/news/9/nord-holding-retsiklirane-na-surovini.html
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Заглавие: Зам.-министър Живков връчи документ за екомаркировката на ЕС на 

български производител 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-vruchi-dokument-za-

ekomarkirovkata-na-es-na-bulgarski-proizvoditel/ 

 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на 

български производител на почистващи препарати документ за екомаркировката на 

Европейския съюз. Правото да се използва екомаркировката на ЕС се предоставя от 

министъра на околната среда и водите като  компетентен орган за България, който 

преценява съответствието с екологичните изисквания, установени с Решение на 

Европейската комисия и следи за постоянното им спазване. Това е четвъртият 

производител в България, който получава екомаркировка, след като е доказал, че 

произведените от него продукти  съответстват на високите изисквания на схемата за 

екомаркировка на ЕС. 

 

Към момента има разработени критерии за над 20 вида продукти от нашето 

всекидневие – детергенти, мебели, текстил, обувки, хартия, компютри, бои и лакове, 

туристическо настаняване и др. Критериите се обновяват периодично, за да се 

осигури прилагане на възможно най-екологичните технологични практики и 

материали, които гарантират и високо качество на продукта. МОСВ участва в 

разработването на изискванията и ги съгласува с представители на бизнеса. 

 

Правото да ползват логото на европейската екомаркировка се дава само за 

продукти, които отговарят на строги екологични изисквания и са по-безопасни за 

околната среда в сравнение с конвенционалните. Изискванията покриват целия 

жизнен цикъл на продукта – от използваните суровини до образувания отпадък. 

Схемата за екомаркировка на ЕС допринася за по-ефективната употреба на 

ресурси и преминаването към кръгова икономика. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Министър Нено Димов подписа договор за инсталация за отпадъци в 

Ракитово и Велинград 

 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/22052-

%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-vruchi-dokument-za-ekomarkirovkata-na-es-na-bulgarski-proizvoditel/
http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-vruchi-dokument-za-ekomarkirovkata-na-es-na-bulgarski-proizvoditel/
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-

%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за 

изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци 

и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за общините Велинград и 

Ракитово.Подписаният договор за изграждане на инсталация за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени 

отпадъци за общините Велинград и Ракитово предвижда изграждане на двете 

съоръжения, които да обслужват близо 50 000 жители. Компостиращата инсталация 

ще е с капацитет 4000 тона годишно. Ще бъде осигурено необходимото оборудване, 

съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и/или 

биоразградими битови отпадъци.Инсталацията за предварително третиране на 

смесено събрани битови отпадъци ще бъде с  капацитет 15 000 тона годишно, 

генерирани от териториите на двете общини. Общият размер на инвестицията е 

близо 9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,15 

млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. 

 

Източник: Блиц  

 

Заглавие: Гигантът "Аурубис" инвестира 20 млн. лева в депо за отпадъци в Пирдоп! 

Мощната компания "Геострой" избрана за строител 

 

Линк: https://www.blitz.bg/obshtestvo/gigantt-aurubis-investira-20-mln-leva-v-depo-za-

otpadtsi-v-pirdop-moshchnata-kompaniya-geostroy-izbrana-za-stroitel_news587330.html 

 

 
 

Текст: Немският минен колос "Аурубис" има намерение да инвестира рекордните за 

българските стандарти 20 млн. лева в надграждане на съществуващото 

хвостохранилище в град Пирдоп, научи БЛИЦ от правителствени източници. Голям дял 

за инвестицията има кабинета на Бойко Борисов, който е създал благоприятна почва 

за влагане на чужди средства в българската икономика. От строителната компания 

"Геострой" се похвалиха, че вече стягат редиците си, за да реализират мащабния 

проект, който освен всичко ще подобри и екосредата на страната. Българската 

компания е спечелила търга след напълно прозрачна процедура, като предложила 

най-ниска цена за изграждане на съоръженията. Новата инвестиция ще осигури над 

100 работни места по време на строителството. Очаква се това да съживи района на 

Пирдоп и кореспондира с усилията на министъра на икономиката Емил Караниколов 

http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.monitor.bg/a/view/22052-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.blitz.bg/obshtestvo/gigantt-aurubis-investira-20-mln-leva-v-depo-za-otpadtsi-v-pirdop-moshchnata-kompaniya-geostroy-izbrana-za-stroitel_news587330.html
https://www.blitz.bg/obshtestvo/gigantt-aurubis-investira-20-mln-leva-v-depo-za-otpadtsi-v-pirdop-moshchnata-kompaniya-geostroy-izbrana-za-stroitel_news587330.html
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за подобряване на бизнес средата в регионите. Очаква се строителните дейности да 

продължат около година.  

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Зелена светлина: Мода от отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-moda-ot-otpadtsi 

 

 
  
 

Текст: Болезнено познати гледки. С пластмасови торби, които превземат пейзажите. 

Един нигерийски творец започна лична битка със замърсяването. На настъплението на 

отпадъците той отговаря с изкуство, като превръща трудноразградимите пликове в 

полезни предмети. 

 

Олейми Самсон, предприемач: Знаете ли, всеки ден 27 милиона найлонови торбички 

заливат улиците по света. Когато разбрах това, си казах - „За разграждането на тези 

пликове са необходими 20-30 години. Тогава какво се случва с тях за това време?" 

Трябваше да намеря решение, за да се ограничи замърсяването. И сега се чувствам 

добре, защото превръщам отпадъци в нещо полезно. 

В какво могат да се превърнат найлоновите торби? В какво ли не. След обилно 

измиване и дезинфекция, Самсон изработва от тях дъждобрани и ученически чанти. 

 

Олейми Самсон, предприемач: О, много хора бяха скептични. Но когато заваля 

първия дъжд, когато децата започнаха да носят чантите в училище, мнението на всички 

се промени. Хората, които носят моите продукти, винаги привличат вниманието на 

хората. 

 

Чантите и дъждобраните на Самсон може и да не отговарят на новите модните 

тенденции, но във всеки предмет нигерийският творец е вложил част от сърцето си. 

 

- Да, бих носил подобно нещо. Е, не за официални случаи, но в свободното си време. 

 

„Носете ми непотребни пластмасови торби, за да ги превърна в полезни предмети.“ 

- призовава съгражданите си нигерийският творец. Не вярва продуктите му да се 

превърнат в модна мания, но пък се надява да намери повече съмишленици в битката 

му със замърсяването. 

 

Източник: Община Карлово 

 

Заглавие: В Карлово започна почистване на нерегламентираните сметища 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-moda-ot-otpadtsi
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Линк:http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2

-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0 

 

 
 

Текст: Започна поетапно и регулярно почистване на нерегламентираните сметища в 

община Карлово. Днес, за пореден път, беше изчистено нерегламентираното 

сметище, намиращо се до бившия комбинат „Домостроител“. Натрупаните 

отпадъци от всякакво естество, бяха изринати с багер и извозени до общинското депо 

за твърди битови отпадъци.  

   Община Карлово отново призовава гражданите да бъдат по-отговорни към 

природата и населеното място, в което живеят и да не изхвърлят битов и строителен 

отпадък нерегламентирано. 

 

 

http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.karlovo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0

