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Текст: Рискът от нов пожар остава висок 

 

Тонове отпадъци продължават да застрашават сигурността на автомагистрала 

„Струма” край Дупница. Проверка на NOVA установи, че огромно количество 

пластмасов боклук все още стои складиран под моста, който беше повреден при 

огромния пожар на 13 август. 

 

Събирането на боклука от нерегламентираното сметище е факт. Но близо 10 дни 

след огромния пожар много от пластмасите все още остават. 

 

„Пластмасовите отпадъци, които наблюдаваме и полиетиленовите бутилки, и другите 

композитни материали, при достатъчно висока температура се запалват. Около тях 

има и хартия, и тънък найлон, така че не мога да знам откъде може да тръгне пожар”, 

заяви Луиза Димова от РИОСВ-Перник. 

 

Какви са количествата - властите не знаят. Затова не знаят и колко вече са извозени. Не 

е ясно и какво е трябвало да се направи с тоновете блистери от лекарства, които са 

основният отпадък. 

 

„От години той се опитва да намери начин да бъдат оползотворявани, но за момента 

е безуспешно. В България на мен лично не ми е известно да има начин за 

оползотворяването им”, обясни Димова. 

 

Собственикът на боклука Кольо Илиев не може да говори с медиите заради 

обвиненията от прокуратурата. Бизнесът му тук е от много години. Още  преди да има 

https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260476/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260476/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260476/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
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магистрала. Дори няколко години е плащал наем на община Дупница, за да 

съхранява отпадъците на техен терен. 

 

„Завеждаме иск за тези имоти - за неправомерното ползване и за неплащане на 

наеми. И община Дупница прекратява договорите”, заяви Крум Милев, зам.-кмет на 

община Дупница. 

 

От общината обещават да се включат в събирането на отпадъците. Но и оттам още 

не знаят какво да правят с тях. 

 

„Ще търсим варианти къде да го караме. Ние няма къде да го сложим на територията 

на община Дупница”, заяви Милев. 

 

От екоинспекцията са дали срок на общината и АПИ да съберат отпадъците до края 

на септември. 

 

Източник: Новини.бг 

 
Заглавие: Мобилен пункт ще приема опасните отпадъци на "Люлин" и "Банкя" 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-liulin/mobilen-punkt-shte-priema-opasnite-otpadatsi-na-

lyulin-i-bankya 

 

 
 

Текст: В два столични района- "Люлин" и "Банкя" на 23 август ще има мобилен пункт, 

където хората ще могат да предадат опасните си битови отпадъци, съобщават от 

"Зелени решения за София". 

 

Пунктът ще работи от 8.30 до 11.30 часа пред районната администрация на "Люлин" 

на бул. „Захари Стоянов“ № 15. От 12.30 до 15.30 часа ще се премести пред общината 

на Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1. 

 

Ето и какво ще могат да предадат хората:  

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 

Лакове и бояджийски материали Домакински препарати и химикали Мастила и 

замърсени опаковки Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

 

Източник: Actualno.com 

 
Заглавие: Безплатни компостери за отпадъци ще раздават в Раковски 

 

Линк: https://www.actualno.com/plovdiv/bezplatni-komposteri-za-otpadyci-shte-

razdavat-v-rakovski-news_788282.html 

 

https://www.actualno.com/plovdiv/bezplatni-komposteri-za-otpadyci-shte-razdavat-v-rakovski-news_788282.html
https://www.actualno.com/plovdiv/bezplatni-komposteri-za-otpadyci-shte-razdavat-v-rakovski-news_788282.html
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Текст: Утре (22.08.19 г.) е последният ден, в който всеки жител на община Раковски 

може да получи безплатен компостер за домакинството си. Целта е да се приканят 

хората към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се 

насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Заявления за 

участие в кампанията могат да бъдат подавани както от граждани, така и от 

администрациите на училища, детски градини и ясли. Те могат да ги разположат в 

дворовете на къщите или кооперациите си, информират от общината. 

 

Идеята на инициативата е да стимулира гражданите към намаляване на крайния 

битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на 

различни типове отпадъци. Компостерите ще бъдат предоставени безвъзмездно на 

отделните домакинства чрез приемателно-предавателни протоколи. Единственото 

условие е ползването им да бъде по предназначение. Към всеки компостер ще бъде 

предоставен наръчник, чиято задача ще бъде да учи за разделянето на хранителните 

от останалите отпадъци и тяхното третиране при превръщането им в хранителна 

среда за растенията. 

 

Проектът е на общинската администрация в Раковски. Той ще се изпълнява по 

процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на 

отпадъците“ по Оперативна програма "Околна среда" 2014 г. - 2020 г. Проектното 

предложение включва закупуване на компостери за домашно компостиране, които 

ще се раздават безплатно на желаещите да се включат в инициативата. Гражданите, 

които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, могат да 

подадат заявка за това в сградата на община Раковски, етаж 1, стая 1, в срок до 

22.08.19 г. (четвъртък). Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци. 

Проектът е насочен към домакинства, които притежават и се грижат за поддържането 

на дворове. "Работим последователно за разделното събиране на отпадъците, 

оползотворяването им и превръщането им в ресурс, както и за намаляване на 

депонирането. Компостирането е един от най-подходящите ни икономични методи за 

третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните 

вещества се разграждат и превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. 

Неговата функция е да подхранва почвата, да изгражда структурата, да повишава 

обмяната на въздуха /аерацията/ и да осигурява задържането на вода в нея“, обясни 

кметът на Раковски - Павел Гуджеров. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 
Заглавие: От началото на годината са премахнати 11 незаконни сметища около 

София 

 

Глобите за кметове, които не спазват предписанията, са между 3 и 10 хиляди лева 
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Линк: https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/172944-ot-nachaloto-na-godinata-sa-

premahnati-11-nezakonni-smetishta-okolo-sofiya 

 

 
 

Текст: 11 нерегламентирани сметища са премахнати около София от началото на 

годината. Това обяви в "България сутрин" Ина Цветанова от РИОСВ - София. По думите 
ѝ те са били предимно със строителни и битови отпадъци, но въпреки това са опасни, 

тъй като могат да предизвикат пожари. 

 

Цветанова допълни, че сметищата са премахнати, след като кметовете на общините, 

в които са констатирани, са получили предписания за тяхното отстраняване.  

 

"На кметовете са дадени предписания и сметищата са премахнати. Незаконните 

сметища не са опасни, тъй като става въпрос за строителни и битови отпадъци. Все 

пак всеки нерегламентирано изхвърлен отпадък крие рискове, както за околната 

среда, така и за възникване на пожари", каза тя.  

 

Цветанова също така обясни, че глобата за неизпълнение на предписанията от страна 

на кметовете е между 3 и 10 хиляди лева. За физически лица те са 1400 до 3 хиляди 

лева. 

 

"Ежегодно упражняваме контрол относно задължението на кметовете за правилното 

управление на строителните и битовите отпадъци на територията на дадена община. 

В повечето случаи отпадъците се премахват", сподели тя пред Bulgaria ON AIR. 

 

Източник: Tvsatcom.bg 

 
Заглавие: Обособяват площадка за едрогабаритни отпадъци в Асеновград 

 

Линк: https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/obosobyavat-ploshtadka-za-edrogabaritni-

otpadatsi-v-asenovgrad/ 

 

 
 

Текст: Община Асеновград стартира процедура за обособяване на площадка за 

предаване на разделно събрани отпадъци на домакинствата – едрогабаритни и 

строителни отпадъци. Площадката е в процес на изграждане и ще бъде на 

съществуващото депо за неопасни отпадъци на ул. “Боянско шосе” 9. До средата на 

септември 2019 г се предвижда площадката да бъде въведена в експлоатация, като 

всеки гражданин ще може да предава своя едрогабаритен или строителен отпадък 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/172944-ot-nachaloto-na-godinata-sa-premahnati-11-nezakonni-smetishta-okolo-sofiya
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/172944-ot-nachaloto-na-godinata-sa-premahnati-11-nezakonni-smetishta-okolo-sofiya
https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/obosobyavat-ploshtadka-za-edrogabaritni-otpadatsi-v-asenovgrad/
https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/obosobyavat-ploshtadka-za-edrogabaritni-otpadatsi-v-asenovgrad/
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на място без да заплаща такса. Вече Ви показахме как около контейнерите за смет в 

града често се появява такъв тип отпадък. До момента гражданите нямаше къде да 

предадат например своята стара холова гарнитура, матраци, домакински уреди и 

др., а в същото време сметопочистващата фирма няма ангажимент да прибира тези 

отпадъци. Скоро ще стане ясно дали тези отпадъци ще бъдат изхвърляни само и 

единствено на обособеното за това място. 

 

Източник: Topnovini.bg 

 
Заглавие: Криза със сметоизвозването в района на Криводол 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/838003-kriza-sas-smetoizvozvaneto-v-rayona-na-krivodol 

 

 
 

Текст: Поредна община у нас е изправена пред екокатастрофа. В района на 

Криводол заради криза със сметоизвозването населените места са заприличали на 

бунища, а вонята е нетърпима, съобщи bTV. 

 

Оказва се, че общината разполага само с един сметоизвозващ камион, който е 

развален. 

 

В село Краводер боклукът не се извозва повече от месец. Контейнерите в центъра на 

селото са препълнени, а всички се притесняват от епидемия. 

 

Принудени да нарушават закона и да се спасяват сами са хората в цялата община. 

В Ботуня дори прибирането на отпадъците в чували не помага. Някои се притесняват, 

че заради клането на прасетата може да има и животниски отпадъци в контейнерите. 

 

„Според вас при тая 40-градусова жега какво става, положението е нетърпимо”, заяви 

Ивайло Диманов, кмет на село Ботуня. 

 

Единствената сметоизвозваща машина на общината в момента се ремонтира пред 

частен имот. 

 

„Нямаше въобще дюшеме, цялото се подменя… ако натоварят 100 килограма, 50 

падаше на земята”, заяви Пламен Унтов, механик в общинско предприятие. 

 

А от община Криводол казват, че пари за друг камион нямат, тъй като гласуваните от 

местния парламент 15 хиляди лева не стигали. 

 

От Регионалната екоинспекция са издали предписание на общината до седем дни 

да се справи с проблема, в противен случай ще бъде глобена. 

 

Източник: Нова 

https://topnovini.bg/novini/838003-kriza-sas-smetoizvozvaneto-v-rayona-na-krivodol
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Заглавие: Медицински център в София изхвърля биологични отпадъци в контейнери за 

общо ползване 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D

1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-

%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 
 

 
 

Текст: Сигналът изпрати зрител на NOVA 

 

Медицински център в София изхвърля биологичните си отпадъци в кофите за боклук за 

общо ползване. Сигналът изпрати зрител на NOVA в рубриката "Моята новина". По 

думите на живеещите в близост до лечебното заведение на столичната на ул. "Враня" 

това се случва от няколко месеца насам. 

 

Изхвърлените чували са пълни с опаковки от лекарства и марли и хартиени кърпи за 

избърсване след ултразвук. 

 

https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://nova.bg/news/view/2019/08/21/260444/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8

