
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

 
НА ОУ „ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ“, с. БЕЛОМОРЦИ, общ. ОМУРТАГ (2020 -2024 ) 

 

 

Дейности/мерки за реализиране на целите Отговорни 

лица 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране Индикатори 

Приоритет 1 Компетентности и таланти на учениците 

1.Акцентиране върху формиране на  

функционална грамотност у учениците  чрез 

урочната дейност в областта на четенето, 

математиката и  природните науки. 

  Учителите От 2020-2021 

учебна година  

до 2023-2024 учебна 

година 

 Не изисква 

допълнителни 

средства 

Свеждане на 

слабите резултати 

при НВО в ІV клас 

и в VІІ клас до 

минимум 

2.Придобиване на дигитални и 

комуникативни умения от учениците, вкл. и 

по проект „Образование за утрешния ден“  и 

проект „ Подкрепа за успех“ 

 

Учители БЕЛ,  

компютърно 

моделиране и 

информационн

и технологии,  

М. Ахмедов 

 

 

2020 – 2024 година 

Не изисква 

допълнителни 

средства, а само 

средствата по 

проектите 

Брой включени 

ученици в 

проектни 

дейности и 

клубове за 

занимания по 

интереси.  

Провеждане на 

вътрешноучилищ

ни конкурси и др.  



3.Ефективни форми на работа с  учениците 

невладеещи български език в достатъчна 

степен в часовете за консултации, 

своевременно уведомяване на родителите за 

тяхното ниво на компетентност.  

Учители по 

БЕЛ 

2020 – 2024 година Не изисква 

средства 

Брой ученици с 

проведени 

консултации 

4.Осигуряване на достъп до електронно 

четими учебници, електронни ресурси, 

подпомагащи придобиването на 

необходимите компетентности и 

стимулиращи развитието на личностни, 

социални, граждански умения и на 

емоционална интелигентност.  

Директор м.09.2021 година 

м.09.2022 година 

м.09.2023 година 

м.09.2024 година 

 

Целеви средства % ученици с 

осигурен достъп до 

електронни 

учебници  

 

5.Прилагане на система за провеждане и 

оценяване на учениците при обучение от 

разстояние в електронна среда.  
 

Директор, 

учители 

м.09.2021 година 

м.09.2022 година 

м.09.2023 година 

м.09.2024 година 

Не изисква 

средства 

Ритмичност при 

оценяването  

6.Създаване на условия и възможност за 

представяне на постиженията на учениците. 

 

Учителите постоянен Бюджетни 

средства и 

средства по 

проекти 

 

7.Провеждане на извънкласни и проектни 

дейности, насочени към формиране на 

умения при учениците да използват 

придобитите компетентности при 

изпълнение на ежедневни задачи, за 

  Учители постоянен Не изисква 

средства 

Брой проведени 

дейности 



справяне в сложни и непознати житейски 

ситуации . 

8.Подкрепа за участие в изяви, конкурси, 

олимпиади и състезания на местно, 

регионално, национално и международно 

ниво в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта . 

Директор,  

учители 

постоянен Бюджетни 

средства 

Брой подкрепени 

ученици - 

участници 

9.Предоставяне на материални и морални 

стимули за учениците с изявени интереси в 

определена област на науката, технологиите,  

изкуствата, културата и спорта - връчване на 

грамота „За особени заслуги“ на патронния 

празник на училището. 

 

Директор, 

класни 

ръководители 

 

м. април 2021 г. 

м. април 2022 г. 

м. април 2023 г. 

м. април 2024 г. 

Бюджетни 

средства 

Брой наградени 

ученици  

10.Изработване на училищен спортен 

календар за създаване на подходящи условия 

за насърчаване на активния начин на живот.  

М. Ахмедов м. септември 2021 г. 

м. септември 2022 г. 

м. септември 2023 г. 

м. септември 2024 г. 

Бюджетни 

средства и по 29 

ПМС за 

финансиране на 

спортните 

дейности  

 

Изработен 

училищен спортен 

календар 

Приоритет 2 Педагогически колектив от мотивирани и креативни учители  

1.Насърчаване на обучението и 

ангажираността на педагогическите 

специалисти за продължаващо 

професионално развитие през целия живот, 

чрез проучване на нуждите на ПС и 

провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация. 

 Директор  Септември  

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г.. 

Средства от 

бюджета, 

определени за 

квалификационна 

дейност 

Изпълнение на 

плана за 

квалификационна

та дейност  

 



2.Провеждане на обучения за подготовка на 

педагогическите специалисти към 

прилагане на компетентностния подход и 

на ценностно ориентиран подход в 

образователния процес. 

Директор 2022-2023 г. Според 

конкретните 

нужди 

Брой проведени 

обучения 

3.Провеждане на обучения/представяне на  

добри практики за развитие и прилагане на 

дигиталните компетентности на 

педагогическите специалисти за прилагане 

на новите технологии, за облачни ИКТ 

услуги, за иновативни дигитални методи за 

преподаване, за интегриране на 

дигиталната медийна грамотност в 

обучението по всички учебни предмети и 

др.  

Директор 

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Според 

конкретните 

нужди 

Брой проведени 

обучения 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

Брой представени 

добри практики 

4.Провеждане на обучения за развиване на 

компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно взаимодействие 

с родителите и другите заинтересовани 

страни.  

Директор 

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Според 

конкретните 

нужди 

Брой проведени 

обучения 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

5.Провеждане на обучения за развиване на 

компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа с  

даровити/талантливи ученици, с ученици 

със специални образователни потребности 

и в мултикултурна среда. 

Директор 

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Според 

конкретните 

нужди 

Брой проведени 

обучения 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 



6.Обмяна но опит и добри практики чрез 

участие в НП „Иновации в действие“ 

Директор 

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Средства от НП 

„Иновации в 

действие“ 

Брой въведени 

добри практики 

Приоритет 3 Сплотена училищна общност и системна работа с родителите и обществеността 

1.Прилагане на система от мерки/правила 

за ефективно функциониране на 

училищната общност, свързани със 

социалната ангажираност и отговорностите 

на всички членове на общността, с акцент 

върху семейството. 

Директор, 

учители, 

административен 

и 

непедагогически 

персонал 

постоянен Не се изискват 

средства 

Липса на санкции, 

Липса на жалби и 

оплаквания 

2.Насърчаване участието на училищната 

общност в планиране и реализиране на 

училищни събития - конкурси, празници, 

тържества, спортни събития и др.  

Учители, 

учители ЦОУД 

постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Проведени 

дейности според 

годишния план 

3.Съвместно с родителите да се 

предприемат мерки за подобряване на 

дисциплината в училище и намаляване на 

броя на безпричинните отсъствия. 

Класни 

ръководители, 

учители 

постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Липса на санкции, 

Намаляване на 

неоснователните 

отсъствия 

4.Проучване становището на родителите по 

значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна 

връзка и др.) и създаване на условия за 

диалог, доверие и равнопоставеност при 

вземането на решенията за образованието и 

развитието на учениците. 

Класни 

ръководители, 

образователен 

медиатор 

постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Брой извършени 

проучвания и 

попълнени 

формуляри 

5.Координиране взаимодействието на 

семействата с външни институции и 

организации, оказващи социална, 

Класни 

ръководители, 

постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Проведени 

координиращи 

дейности 



образователна и личностна подкрепа за 

учениците. 

образователен 

медиатор 

6.Функциониране на сформирания 

родителски клуб и стъпки за формиране на 

училищно настоятелство с участието на 

родители от етническите малцинства. 

Директор,          

Ил. Жекова 

постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Проведени 

координиращи 

дейности 

7.Насърчаване на родителите да участват, 

чрез избраните от тях представители в 

обществения съвет.  

Директор постоянен Не се изискват 

допълнителни 

средства 

Брой проведени 

заседания 

8. Работа със семейството за разясняване на 

ползите от образованието, вкл. и по НП 

„Участвай и променяй-родителят активен 

партньор в училищния живот“. 

Директор, 

класни 

ръководители 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Средства по НП Брой проведени 

дейности 

9.Работа с НПО  за преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо 

различните етнически групи – ЦМЕДТ 

„Амалипе”. 

Директор 2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и 

средства по 

проект „Всеки 

ученик ще бъде 

отличник“ 

Брой съвместни 

дейности 

10.Сътрудничество с общинската 

администрация, фирми и обществени 

организации. 

Директор постоянен Не се изискват 

средства 

Осъществени 

дейности за 

сътрудничество 

Приоритет 4 Подкрепяща среда и образователна интеграция  

1.Подпомагане на храненето, достъп до 

образователни ресурси, осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден. 

Директор м. септември 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 
 

Не се изискват 

средства 

% ученици  

обхванати в 

ГЦОУД 



2.Осигуряване на безплатен и безопасен и 

транспорт на учениците от с. Тъпчилещово 

до училище.  

Директор м. септември 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Целеви средства 

към бюджета 

% обхванати 

ученици 

3.Разработване и прилагане на модели на 

взаимодействие ученик –– родител, 

родители –– учители, учители –– 

медиатори/социални медиатори/социални 

работници за превенция на отпадането от 

образователната система, чрез дейности на 

екипите за обхват . 

Директор, 

класни 

ръководители, 

образователен 

медиатор 

постоянен Не изисква 

средства 

% отпаднали ,  

% върнати в 

образователната 

система 

4.Активно участие на училището в 

сформирания екип на Механизма за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната, 

в т.ч. проследяване на всеки случай ученик 

при пътуване и миграция и/или в риск от 

отпадане, както и подобряване на 

междуинституционалния обмен на 

информация. 

Директор,  

екип за обхват 

При необходимост Не изисква 

средства 

% реинтегрирани 

ученици 

5.Представяне на добри практики на 

учителите и образователния медиатор, за 

успешно включване и пълноценно участие 

на учениците в образователния процес.  

Директор, 

учители, 

образователен 

медиатор 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не изисква 

средства 

Брой представени 

добри практики 

6.Провеждане на обучения за повишаване 

на компетентностите на учителите и 

образователния медиатор за работа в 

мултикултурна образователна среда. 

Директор 2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства за 

квалификация 

Брой учители 

преминали 

квалификация 



7.Подкрепа на учителите за прилагане на 

индивидуален подход и за 

персонализиране на обучението за всеки 

ученик, съобразно индивидуалните му 

потребности и проследяване напредъка и 

възможностите за разгръщане на пълния 

му потенциал - чрез обучение.  

Директор 2022 г., 

2023 г.,  

 

Бюджетни 

средства при 

необходимост 

Брой 

квалифицирани 

учители 

8.Прилагане на приобщаващи грижи и на 

модели за адаптация и плавен преход на 

ученика към условията между детската 

градина и училището, както и на прехода 

между отделните етапи . 

Директор,  

председатели на 

МО 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

открити уроци 

9.Изпълнение на инициативи за 

повишаване на толерантността, за 

намаляване на агресията и кибертормоза.  

УКС, 

учители по ИТ 

постоянен При 

необходимост 

Брой проведени 

инициативи 

10.Подкрепа за деца и ученици от 

етническите малцинства за изравняване на 

стартовите им позиции при постъпване в 

образователната система. 

Директор, 

образователен 

медиатор 

постоянен При 

необходимост 

Брой подкрепени 

ученици 

11.Осигуряване на допълнително обучение 

по български език за деца и ученици, за 

които българския език не е майчин в 

часовете по ИУЧ- български език и 

литература.  

Директор,  

учители по БЕЛ 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой формирани 

групи ИУЧ-БЕЛ 

12 Осигуряване на допълнително обучение 

по български език за деца и ученици, за 

които българския език не е майчин в 

часовете по проект „Подкрепа за успех” .  

Директор, 

Учители по БЕЛ 

2021 г.,  

2022 г., 

 

Средства по 

проект „Подкрепа 

за успех“ 

Брой формирани 

групи 



13.Осъществяване на извънкласна работа, 

занимания по интереси и на организиран 

отдих и спорт в мултикултурна 

образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

Директор, 

учители, 

учители ГЦОУД 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни и 

целеви средства 

Брой проведени 

дейности, 

% обхванати в тях 

ученици 

14.Допълнителна работа с ученици от 

етническите малцинства, застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане 

на училище. 

Директор, 

класни 

ръководители 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

При 

необходимост 

%  ученици, с 

които е проведена 

допълнителна 

работа 

15.Подкрепа на разнообразни съвместни 

изяви на деца от различни етнически 

общности за съхраняване и развиване на 

общите и специфичните традиции по места 

чрез  участие в общински инициативи. 

Директор, 

Ил. Жекова 

постоянен При 

необходимост 

Брой проведени 

съвместни изяви 

16.Включване на културните традиции на 

различните етнически групи в 

проблематиката на интеркултурното 

образование в училище чрез ФУЧ/клуб 

„Фолклор на етносите – ромски фолклор”.  

Директор,         

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства  

Изготвени 

програми на 

ФУЧ/клуб 

17.Съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от 

ромската общност  чрез ИИД, честване на 

8-ми април – международен ден на ромите. 

Директор,         

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства 

Брой проведени 

ИИД 

18.Организиране и провеждане на 

дейности , свързани с фолклора на 

ромската общност:  празници, обичаи, 

Директор,         

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

Бюджетни 

средства  

Брой проведени 

дейности 



ритуали и други в занятията  на ФУЧ/ клуб 

„Фолклор на етносите – ромски фолклор”. 

2024 г. 

19.Провеждане на информационни 

кампании сред родители за разясняване на 

взаимните ползи от образователната 

интеграция на децата от етническите 

малцинства. 

Директор, 

Ил. Жекова 

м. септември, 

април 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изисква 

финансиране 

Брой проведени 

информационни 

кампании 

Приоритет 5 Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

1.Въвеждане на образователни иновации в 

организацията, управлението, методите на 

преподаване и образователната среда.  

Директор, 

учители 

2021-2024 г. Според нуждите Брой въведени 

иновации 

2.Текущ обмен на данни и опит между 

педагогическите специалисти, свързани с  

постиженията на учениците, чрез 

използване на отворени образователни 

ресурси. 

Ил. Жекова, 

професионални 

педагогически 

общности 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изисква 

финансиране  

Брой споделени 

добри практики и 

педагогически 

опит 

3.Подобряване и активизиране на 

участието на родителската общност чрез 

приобщаващи иновативни дейности.  

Директор, 

Ил. Жекова, 

образователен 

медиатор 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изисква 

финансиране 

Брой проведени 

съвместни 

дейности с 

родителите  

4.Мотивиране за учене чрез проектно-

базирано обучение, както в присъствена 

форма, така и обучение в електронна среда 

на базата на интегрирано знание, критично 

мислене и самооценка.  

Учители 2021-2024 г. Не се изисква 

финансиране 

Брой проведени 

проектни 

дейности 

5.Осигуряване на естетични, модерни и 

гъвкави пространства в училище, които 

осигуряват адаптация спрямо 

Директор 2021-2024 г. Финансови 

средства по 

проекти 

Брой реализирани 

проекти 



променящите се нужди на обучението и 

иновативните практики. 

6.Разширяване на достъпа до модерни IT 

технологии с оглед провеждане и участие в 

иновации от разстояние, бърз и качествен 

достъп до информация.  

Директор, 

учители 

 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и по 

проекти 

% обхванати 

ученици  с достъп 

до IT технологии 

7.Усъвършенстване на уменията на 

педагогическите специалисти за 

преподаване в онлайн среда и за разработка 

и използване на дигитално учебно 

съдържание.  

Директор, 

учители 

постоянен Бюджетни 

средства за 

квалификация 

% учители 

преминали 

квалификации 

8.Формиране на компетентности у 

учениците и педагогическите специалисти 

за създаване, редактиране, обогатяване и 

актуализиране на дигитално съдържание. 

Директор, 

Учители по ИТ 

постоянен Бюджетни 

средства за 

квалификация 

Проведена 

вътрешна 

квалификация 

9.Формиране на умения за безопасно 

използване на интернет, за разпознаване на 

рискове, заплахи, фалшивите новини и др.  

Директор, 

Учители по ИТ 

постоянен Не се изискват 

средства  

Проведена 

вътрешна 

квалификация 

10.Увеличаване броя на електронните 

устройства в училище с цел обезпечаване 

на образователния процес и на всеки 

ученик при обучение в електронна среда. 

Директор 2020-2022 г. Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Брой електронни 

устройства 

11.Осигуряване на свободен, 

защитен/безопасен достъп до интернет на 

учениците в училище.  

Директор, 

учители 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

По НП ИКТ Поддържане на   

Wi-Fi мрежата в 

училище 

12.Осигуряване на достъп до виртуална 

класна стая за обучение от разстояние в 

електронна среда за всички ученици в 

случаи на епидемии, природни бедствия и 

Директор, 

учители,  

образователен 

медиатор 

постоянен Не изисква 

средства 

% ученици с 

осигурен достъп 

до Microsoft 

Teams 



др., както и за тези ученици, които попадат 

в рискови категории и не могат да 

посещават училище, поради здравословни 

причини и/или са със специални 

образователни потребности.  

13.Осигуряване за безвъзмездно ползване 

на достъп до електронно четим учебник на 

съответните печатни издания за учениците 

от I до VII клас.  

Директор 2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Целеви средства 

от бюджета 

% ученици с 

осигурен достъп 

до електронно 

четими учебници 

14.Реконструиране на съществуващи 

открити спортни площадки и площадки за 

игри. 

Директор 2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и от 

проекти 

Обновени 

площадки и 

създадени нови 

такива 

15.Оптимизиране и естетизиране на 

вътрешното пространство в училище и 

осигуряване на безопасен достъп на всеки 

ученик до образование.  

Директор, 

учители 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и от 

проекти 

Липса на 

инциденти 

16.Изграждане, реконструкция и обновяване 

на прилежащите дворове – реализиране на 

терен за опитно поле, градина с цветя и 

храсти, детски  кът за игра и др.  

Директор, 

педагогически и 

помощен 

персонал 

2021 г.,  

 

2022 г., 

 

 

2023 г.  

Бюджетни 

средства и от 

проекти 

Изграден детски 

кът за игра 

Изградено опитно 

поле 

Оформена и 

поддържана 

градина с цветя и 

храсти 

Приоритет 6 Учене през целия живот   

1.Повишаване  на     осведомеността сред 

заинтересованите общности за 

възможностите, които предоставя 

ученето през целия живот.  
 

Директор, 

образователен 

медиатор 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не се изискват 

средства 

Проведени 

информационни 

кампании 



2.Популяризиране на ученето сред всички 

слоеве на населението за участие във 

форми на учене през целия живот.  

Директор, 

ПС, 

образователен 

медиатор 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Въвеждане на 

форми на 

обучение, 

различни от 

дневната 

3.Системно кариерно ориентиране и 

консултиране на учениците за откриване на 

професионалните им интереси.  

Директор, 

класни 

ръководители 

 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и по 

проекти 

% консултирани 

ученици 

Приоритет 7 Ефикасно управление и участие в училищни мрежи  

1.Утвърждаване на интегрирания подход и 

ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и 

гражданите.  

Директор, 

класни 

ръководители 

 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Не е необходимо 

финансиране 

Брой проведени 

съвместни срещи 

и инициативи  

 

2.Прилагане на екипен подход на 

взаимодействие между всички участници в 

образователния процес в училище. 

Директор 2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства 

Проведени 

екипни срещи и  

взаимодействия 

3.Утвърждаване на ученическия парламент 

като ефективен участник в училищния 

живот и в организационното развитие на 

училището, разширяване на младежкото 

участие при вземането на решения.  

Директор, 

Ил. Жекова 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

 

Не е необходимо 

финансиране 

Реализирани 

политики на 

ученическия 

парламент  

 

4.Подобряване на образователната среда 

чрез създаване и развиване на училищни и  

микроучилищни (класни) общности между 

учители, ученици родители и други 

заинтересовани страни.  

Директор, 

педагогически и 

помощен 

персонал 

2021 г.,  

2022 г., 

2023 г.,  

2024 г. 

Бюджетни 

средства и по 

проекти 

% включени  



5.Повишаване квалификацията на 

директора чрез обучения за развитие на 

лидерски компетентности.  

Директор 2020-2021 г. Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Брой преминати 

обучения 

6.Дигитализация на управлението и 

администрацията на училището. 

Директор 2020-2021 г. Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Въведени 

информационни 

системи за 

управление и 

администрация  

7.Създаване и поддържане на ефективни 

партньорски мрежи с други училища.  

Директор   2020-2021 г. Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Изградени 

партньорски 

отношения  

8.Провеждане на съвместни инициативи, 

партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни 

институции и научни организации.  

Директор, 

учители 

2020-2021 г. Бюджетни 

средства и по 

проекти 

Брой проведени 

съвместни 

инициативи 

 


