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А. Кратък анализ на състоянието на училището: 
 

ЧСУ „Дружба” – София започва да фунционира през 1999 г. като ЧПГ „Дружба“. До 

началото на месец август 2008 г. се разполага на втория етаж в монолитна сграда в 

курортния град Банкя. 

От август 2008 г. се намира в новопостроен Училищен комплекс в ж.к. „Обеля“ 2. 

Новопостроеният училищен комплекс се характеризира с:  

 Площ 22 дка.  

 Брой корпуси  - 7.  

 Брой сгради за обучение – 2 (сграда начален етап и сграда гимназия) 

 Класни стаи – сграда гимназия – 2  

 Кабинети в сграда гимназия 22 (кабинет по информационни технологии, кабинет по 

БЕЛ – 3; кабинет по БЗО; кабинет по ЧП / физика; кабинет по химия; кабинет по 

английски език– 3 ; кабинет по немски език; кабинет по испански език; кабинет по 

география и икономиока; кабинет по история и цивилизация; кабинет по 

математика; кабинет по музика; кабинет по изобразително икуство) 

 Класни стаи - сграда начален етап – 10  

 Кабинети- сграда начален етап – 6 (кабинет по музика; кабинет по английски език – 

3; кабинет по изобразително изкуство; кабинет по информационни технологии). 

 Кът за забавления - (шах, билярд, джаги, въздушен хокей, тенис на маса и бюфет). 

 Физкултурен салон – 2  

 Семинарна зала 

 Конферентна зала 

 Столови – 2  

 Пансион за учениците (в територията на комплекса). 

 Медицински кабинет. 

 Спортни игрища. 

 Детска площадка. 

 Административен етаж в сграда гимназия. 

 

  Този модерен комплекс дава възможност за развитие на следните основни компоненти 

на интелектуалния и педагогически потенциал на училището: 

- висок професионализъм и интелектуализация на педагогическата дейност; 

- богати творчески възможности за изява на преподавателите и точна преценка за 

личностната им реализация. 

  В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

учебно – възпитателния процес. 

   Обучението в ЧСУ „Дружба” - София е от: 

- 08:20 до 14:30 часа (от понеделник до четвъртък) и в петък от 08:20 до 13:40 часа за 

начален и гимназиален етап и от 08:20 до 14:30 за прогимназиален етап. 



  

 
   За желаещите ученици от 1  до 7. клас се предлага следобедна занималня в извънучебно 

време от 14:30 до 18:30 ч. от понеделник до четвъртък и от 13:40 до 18:30 в петък,  след 

подадена молба от родителите и срещу допълнително заплащане. 

 

ЧСУ „Дружба“ стартира  учебната 2022/23  година с 4- годишен  план  за 

иновация.Иновацията предвижда актуални практики за изграждане на пълноценни 

личности, подготвени за професионална и обществена реализация  чрез интегриране на 

позитивно образование и изграждане на характер.  

След успешно приключилата двугодишна  програма  за иновативно училище, 

свързана с климатичните изменения, ЧСУ „Дружба“ си постави по- амбициозна цел за 

продължение на иновациите в училищна среда.   „Изграждане на характер“ е новият 

проект, чрез който ЧСУ „Дружба“  ще реализира  стратегията си за развитие на 

иновативно училище и ще работи за израстването на учениците и тяхното пълноправно и 

осъзнато участие в обществения живот. 

Програмата е фокусирана върху личностното развитие на учениците в училищна и 

извънучилищна среда. В следващите четири години в изграждането на силни страни в 

характера - емпатия, толерантност, социална и емоционална интелигентност, ще си 

взаимодействат активно учители, ученици и  родители.  

На преден план стои задачата за подпомагане на интелектуалното, емоционалното и 

социално развитие на учениците от ЧСУ "Дружба" в съответствие с индивидуалните им 

потребности. Това ще създаде предпоставки и условия за изграждане на високообразовани 

и подготвени за живота в демократичното общество личности.  В програмата са заложени 

и цели за изграждане на ключови  компетентности в Европейската референтна рамка за 

учене през целия живот - умения за учене, обществени и граждански компетентности, 

инициативност и предприемчивост, културни познания и творчески изяви.  

 

 

 

Б. Цели, стратегии и приоритети на училището: 

 
1. Мисия на училището: 

    Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение. Възпитание и обучение според държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните 

ценности. Усвояване на национални и общочовешки ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби за утвърждаване на 

подрастващите като граждани на България и света. 

 

2. Визия на училището: 

     

ЧСУ „Дружба“ - София е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище, 

гарантиращо качествена образователна и възпитателна среда. Училището предлага 

интерактивни класни и извънкласни форми на занимания с учениците, приемственост в 



  

 
обучение по английски език и разнообразни занимания по интереси. Стремежът на 

ръководството и педагогическия екип е насочен към това всеки ученик с желание да идва в 

училище, да се чувства сигурен, обичан и защитен, така както в семейството си, а чрез 

качеството на обучението – да се формират национални и общочовешки добродетели, 

толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу 

проявите на агресия и насилие. 

 

3. Цели на училището: 

     Постигане на резултатно обучение, развитие и социализация на учениците в 

съответсвие с държавните образователни изисквания на съвременното общественно 

развитие. 

1. Ефективно въвеждане на новите учебни програми в съответсвие с държавния 

образователен стандарт и нормативните документи на МОН за приравняване на 

качеството на образователния процес до европейските изисквания. 

2. Постигане единство между учебното съдържание, методите и средствата на 

обучение, с оглед засилване динамиката на цялостното интелектуално, нравствено-

естетическо и физическо развитие на подрастващите. 

3. Поетапно внедряване на интерактивни форми на обучение и междукултурно 

общуване като мултимедия, интернет, интерактивна дъска с цел издигане 

качеството на учебния процес и информационния обмен в училище. 

 

      Задачи според целите: 

1. Оптимално кадрово осигуряване на училището в съотвествие с нормативните 

документи на МОН. 

2. Организация и управление на училището – в съответсвие с изискванията на 

стратегическо управление на образованието – стремеж към издигане на качеството 

и резултатите от училищната дейност. 

3. Оптимизиране използването на наличната училищна база за създаване на нормални 

условия за обучение и труд. 

 

4. Стратегии в дейността на училището: 

Цялостната дейност на училището е подчинена на желанието, готовността и стремежа 

на целия педагогически колектив за високо качество на подготовка на учениците чрез: 

1. Изграждане на умения за ефективно ползване и общуване на български език и 

ранно чуждоезиково обучение. 

2. Издигане на качествено ниво на подготовка на учениците и професионално 

ориентиране. 

3. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

4. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у 

всеки ученик. 

 

5. Приоритети в дейността на училището: 



  

 
 - Акцентиране върху подготовката по български език и литература и РЧЕО, още от 1. 

клас. 

 - Ефективно използване на МТБ за задоволяване специфичните интереси и потребности 

на учениците. 

 - Гражданско образование и възпитание насочено към формиране на знания и личностни 

умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда. 

 

 

В. Организационно-техническо обезпечаване на учебно-възпитателния 

процес: 
 

 

I. Kомисии: 

 

1. Комисия за изготвяне на годишен комплексен план. 

Срок: 14.09.2022 г.      Председател: Директор 

Членове: Сл. Чавдаров 

         Х. Деликов 

 

2. Комисия за изработване на Образец № 1. 

Срок: 20.09.2022 г.      Председател: С. Стефанова  

         Членове: О. Парушев 

 

3. Kомисия за изработване на седмично разписание. 

Срок: 14.09.2022 г. 

           Месец януари за 2-ри срок       

Председател: Сл. Чавдаров 

Членове: Х. Деликов,  

Мед. сестра: Т. Великова 

 

4. Комисия за актуализация на вътрешно-училищния правилник. 

Срок: 14.09.2022 г.      Председател: С. Стефанова 

         Членове: ПС 

 

5. Комисия за подготовка на училищни тържества. 

Срок: постоянен                    Председател: С. Стефанова

                    Членове: Сл. Чавдаров,  

З. Кръстева, 

               учители по музика, БЕЛ,  

  изобразително изкуство и ФВС 

 

 

 



  

 
6. Комисия за квалификационна и вътрешно-училищна методическа дейност. 

Срок: постоянен              Председател: М. Бангиров 

                Членове: Ив.Кокова 

Е. Манушева 

О. Парушев 

 

7. Комисия за изработване на проекти, привличане на средства и изработване рекламна 

стратегия на училището. 

Срок: постоянен              Председател: С. Стефанова 

                  Член: Величка Димитрова 

 

8. Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. 

Срок: постоянен                                           Председател: Валентина          

Димитрова 

                                                         Член: Сл. Чавдаров,  

Х. Деликов        

 

9. Комисия за безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни 

бедствия. 

Срок: постоянен                 Председател: С. Стефанова 

                Член: Х. Деликов 

 

10. Комисия по спортно-туристическа дейност. 

Срок: постоянен               Председател: Т. Дюлгерова 

                 Член: Д. Соколов, С. Минчев,  

                                                                     К. Василева 

11. Комисия за противодействие при училищен тормоз. 

Срок: постоянен              Председател: В. Димитрова 

        Членове: класни ръководители 

 

II. Методични обединения: 
 МО – Класни ръководители                Председатели: Сл. Чавдаров,  

                                                                                                    Х. Деликов                                                                                                                                                                                                    

 МО – Начални учители                Председател: З. Кръстева 

 МО – Български език и литература               Председател: Д. Владимирова 

                  
 

 

 МО – АЕ - чуждоезиково обучение                Председатели: К. Христова 

(5-12 клас) 

                                                                                            Джанийн Василев  (1-4 клас) 

 МО – Чужди езици -  испански, немски, турски             Председател: В. Бранкова 

 МО – Математика                 Председател: Ш. Коруджуоглу 

 МО – Информационни технологии                Председател: О. Парушев 

 МО – Социални науки                                                         Председател: Ив. Кокова 



  

 
 МО – Природни науки                   Председател: Е. Манушева 

 МО – Художествено – естетическо изкуство           Председател:Миглена Николова 

 МО – ФВС                  Председател: Т. Дюлгерова 

 

 

 

Г. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

 

I. Образователна подготовка 

Основни насоки 

- издигане равнището на подготовка по български език 

- издигане равнището на подготовка по английски език 

- издигане качеството на обучение по всеки отделен предмет чрез активна 

методическа дейност за усъвършенстване работата на учителите 

- постигане висока степен на индувидуализация на обучението 

 

 

 

Дейности: 

1. Да се провери входното равнище на знания и умения на всеки ученик по всеки 

учебен предмет, да се планират адекватни методи и средства за ефективно 

индивидуализирано обучение. 

Срок: 30 октомври 2022 г.    Отг. Зам. -  директори и учители 

 

2. Да се създаде система за контролиране образователната резултатност на всички 

ученици, която периодично да се обсъжда в методични обединения. 

             Срок: постоянен                              Отг. Председателите на предметните комисии 

 

3. Издигане равнището на методическата и педагогическата квалификация на 

учителите чрез дейността на методическите обединения, обмяната на 

педагогически опит на училищно и регионално равнище чрез посещението и 

участието в методически сбирки, организирани от ИО на МОН. 

      Срок: постоянен   Отг. Директора и Председателите на МО,   

                                                                               всички учители 

 

4. Периодично да се обсъждат очакваните и реални резултати от образователния  

процес в предметните комисии и педагогически съвети в следните направления: 

- критерии и форми за оценяване знанията и интелектуалните умения на учениците 

- индивидуалност и творчески умения 

Срок: постоянен                                        Отг. Председателите на МО 

 

 

 



  

 

 

Д. Възпитателна и превантивна дейност в училище: 

 
I. Гражданско възпитание 

   Основни насоки 

- Подмогане на личностното развитие на учениците, изграждане и обогатяване на тяхната 

нравстена култура. 

Формиране на национално съзнание на учениците, приобщаване към националните 

традиции и добродетели. 

- Подпомагане развитието на хармонични отношения на учениците с природата, укрепване 

на тяхното здраве, чрез участието им в дейности по физкултура и туризъм. 

- Осъществаване на възпитателната дейност от класните ръководители. 

- Изпълнение на иновацията „Изграждане на характер“. 

 

 

 

 

Дейности 

 Здравно образование 

1. Лична хигиена и хигиена в ежедневното общуване 

Срок: постоянен                                     Oтг. Кл. ръководители, биолози, психолог 

2. „Да растем здрави и силни” – разговор   

Срок: постоянен                                                       Oтг. Кл. ръководители, биолози, психолог 

3. Международен ден без тютюнопушане - 18 ноември 

Срок: ноември                                                Oтг. Мед. лице, кл. р-ли, учители, биолози 

 

4. Международен ден за борба със СПИН - 1 декември 

Срок: декември                      Oтг. Мед.лице, кл.р-ли, биолози 

 

5. Борба с алкокола. Алкохолизъм 

Срок: постоянен                      Oтг. Мед.лице, кл.р-ли, биолози 

 

6. Ден за борба с туберколозата – 24 март 

Срок: март                                  Oтг. Мед.лице, кл.р-ли, биолози 

 

7. Спортен полуден 

Срок: май        Oтг. Мед. лице, кл.р-ли, учители по физическо възпитание и спорт 

 

8. Световен ден за борба с тютюнопушенето – 31.05. 

Срок: май                                                 Oтг. Мед. лице, кл.р-ли 

 

 

9. Световен ден за борба с наркоманиите – 26.06. 



  

 
Срок: юни                                                            Oтг. Мед. лице, кл.р-ли 

 

10. Сексуално развитие, болести, предавани по полов път, сексуално поведение и 

контрацепция. 

Срок: юни                                                           Отг. Мед. лице, биолози 

 

11. Формиране на ценностно отношение към собствения живот, заплахите, свързани с 

неговото разрушаване. 

Срок: юни                                                           Отг. Мед. лице, биолози 

 

 Гражданска защита 

1. Безопасност на движението. 

2. Противопожарна охрана. 

3. Оказване на първа медицинска помощ. 

4. Защита при бедствия. 

5. Евакуация при бедствия. 

Срок: целогодишен     Отг. Кл. ръководители, Председатели на    

                                                                                                                        съответните комисии 

 

 Професионално ориентиране 

1. Ценности и професионална идентичност /9-10 клас и 11-12 клас/. 

Срок: Целогодишен                                            Отг.М. Бангиров 

                                                            Членове: Кл. ръководители, педагогически съветник 

2. Модели за вземане на решения 

Срок: Целогодишен                                                 Отг. Кл. ръководители 

 

3. Противодействие срещу агресивността. Превенция на противообществените прояви 

у малолетни и непълнолетни правонарушители.  

Срок: целогодишен                            Отг. Педагогически съветник,  

               кл. Ръководители 

 

 Добродетели на месеца в изпълнение на иновацията „Изграждане на характер“ 

 Месец октомври и ноември – „Уважение“ 

 Месец декември – „Доброта“ 

 Месец януари – „Отговорност“ 

 Месец февруари и март – „Честност“ 

 Месец април – „Толерантност“ 

 Месец май – „Постоянство“ 

 

 

 

II. Извънкласни форми 

1. Формиране на групи по интереси и организиране на клубове. 



  

 
       Срок: октомври                                    Отг. С. Минчев 

 

2. Развитие на дейността по спортни клубове. 

Срок: целогодишен                       Отг. С. Минчев  

Членове: Учители по физическо възитание и спорт 

 

3. Организиране на следобена занималня – 1 – 7 клас. 

       Срок: целогодишен:                                     Отг. Х. Деликов, К. Христова, Е. Манолова 

 

 

4. Организиране на лятно училище „Дружба“ – начален етап. 

Срок: май                                                 Отг. Х. Деликов, начални учители,  

                                                                                                     учители по АЕ начален етап 

5. Организиране на лятно училище „Дружба“ – прогимназиален и гимназиален етап. 

Срок: май                                              Отг. Сл. Чавдаров, учители по АЕ  

 

6. Честване на годишнини и дати от празничния календар на страната и училището. 

 

15.09. – Откриване на учебната година 

Срок: септември                                   Отг. Сл. Чавдаров 

 

01.11. – Неучебен ден. Ден на народните будители. 

Срок: октомври           Отг. Учител по БЕЛ и ИЦ 

 

Коледни и новогодишни празници 

Срок: декември                              Отг. Кл. ръководители, учители по музика, 

БЕЛ 

 

03.03. – Национален празник на Република България 

Срок: 03.03.                Отг. Ив. Кокова, Е. Лилянова 

 

08.03. – Международен ден на жената 

Срок: 08.03                Отг. Кл. ръководители начален етап  

                                               

24.05. – Ден на славянската писменост и култура 

Срок: 24. май                      Отг. Кл. ръководители на начален 

етап, учители по БЕЛ 

 

 

Тържество по случай изпращане на 12 клас 

Срок: май                     Отг. Зам.-директори,  

                                                                                                      кл. ръководители на 12 клас 

 



  

 
Тържество по случай изпращане на 1. клас 

Срок: май         Отг. Кл. ръководители, учители по АЕ и 

музика 

 

Тържество послучай изпращане на 4. клас 

Срок: май                    Отг. Кл. ръководители, учители по АЕ и 

музика 

 

Тържество послучай изпращане на 7. клас 

Срок: 30.06      Отг. Кл. ръководители, учители 

по БЕЛ и  музика 

 

 

7. Психологическо подпомагане на ученици с личностни, поведенченски и 

обучителни проблеми. Превентивна дейност с учениците от рискови групи. 

Консултиране на родители и проблемни ученици. 

                           Отг. всички учители 

8. Родителски срещи – график: 

14.09.2022 – 8 клас 

13.09.2022 – 1 и 5 клас 

o 15 септември -  за ученци 1, 5, 8 клас; 

 

o I срок ноември – за всички ученици. Запознаване с резултатите на учениците до 

момента 

 

o II срок март - за всички ученици. Запознаване с резултатите на учениците до 

момента. 

 

o Март - април - родителска среща за учениците от 7. клас. Запознаване с НВО след  

7. клас и с изискванията на МОН за кандидатстване в профилирани гимназии и техникуми 

след 7. клас. 

 

9. Адаптационни  дни през месец септември: 

12.09.2022 - 13.09.2022– 1 клас 

13.09.2022 – 5 клас 

14.09.2022 – 8 клас 

 

10. Педагогически съвети – график: 

 Септември – дневен ред: 

1. Запознаване с нормативните документи на МОН. 

2. Задачи за откриване на учебната година. 

                                     Отг. С. Стефанова 

3.  Приемане на основни училищни документи за учебната 2021/2022 година: 



  

 
- Годишен комплексен план; 

- Учебен план за 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12  клас; 

- Правилник за устройството и дейността на училището; 

- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и обучение; 

- Дневен режим; 

- Седмично разписание; 

- Дежурство на учители; 

- План за квалификационна дейност; 

- Етичен кодекс; 

- Форми на обучение. 

4. Оформяне на документите. 

                              Отг. С. Стефанова 

5. Определяне на класните ръководители и педагогическата дейност на учителите. 

6. Разпределение на учениците по паралелки. 

                Отг. Сл. Чавдаров, Х. Деликов, С. Стефанова 

 Ноември – дневен ред: 

- Отчет на учителите и класните ръководители за резултатите от учебно – възпитателната 

работа; 

- Анализ на входните нива; 

- Отчет за здравното състояние на учениците; 

- Столово хранене на учениците – оценка, проблеми; 

- Униформи – оценка, проблеми; 

- Проблеми, възникнали в процеса на работа; 

- Дежурство на учителите. 

                                                 Отг. С. Чавдаров 

 Февруари - дневен ред: 

- Отчет на резултатите от учебно - възпитателната работа за 1-ви учебен срок – доклади на 

класните ръководители; 

- Докладване на ученици с удължен срок и ученици за завършване на срок. 

Отг. Класните ръководители 

 Април – дневен ред: 

- Набелязване на мерки за подобряване на учебната работа и успешно приключване на 

учебната година за начален курс /изходно ниво, оформяне на годишни и срочни оценки/; 

- Външното оценяване в 4.,7. и 10.  клас; 

- ДЗИ в 12 клас. 

Отг. С. Чавдаров, Х. Деликов, кл. ръководители 

 Юни – дневен ред: 

Завършване на учебната година. 

Анализ на резултатите от външното оценяване – 4., 7. и 10. клас. 

Отг. С. Чавдаров, кл. ръководители, учители 

 

11. Осъществяване на контролната дейност в училище: 

А. Училищна документация: 



  

 
 Да се извърши проверка на ученическите лични карти, Главна книга и Книгата на 

подлежащите на задължително обучение в началото на годината. 

      Срок : октомври           Отг. Директор и зам. -  

директор 

 Да се осъществи ежемесечна проверка на електронни дневници. 

      Срок: Целогодишен           Отг. Директор и зам. -  

директор 

 

Б. Учебен процес: 

 Ежедневно да се контролира стриктното спазване на графика на работното време и 

седмичното разписание на учителите. 

 Периодично на педагогическите съвети да се дава информация и да се обсъжда 

трудовата дисциплина. 

      Срок: Целогодишен          Отг. Директор и зам. -  директор 

 Да се контролира осъществяването на учебния процес по отделните учебни 

предмети и резултатността на обучението. 

            Срок: Целогодишен                    Отг. Директор и зам. -  директор 

 Да се контролира спазването на графика за провеждане на класните работи, 

контролните упражнения и ритмичността на изпитване. 

            Срок: Целогодишен         Отг. Директор и зам. -  директор 

 Чрез анкетиране, разговори и преки наблюдения да се контролира 

информационната натовареност на учениците, етичните норми във формиранто 

на взаимотношенията учител-ученик. 

            Срок: Целогодишен         Отг. Директор и зам. -  директор 

В. Материална база: 

 Ежедневен контрол по отношение на хигиената в класните стаи и другите 

помещения в училището. 

            Срок: целогодишен        Отг. Кл. ръководители, директор, хигиенисти 

 Активно ангажиране на училищното настоятелство за обогатяване на 

материалната база на училището. 

                  Срок: целогодишен        Отг. Директор и комисия за опазване на МТБ 

 

12. Връзки и сътрудничество на училището с други институции и обществени 

организации: 

 Сътрудничестово с ДПС по проблемите, свързани с превенцията на 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

            Срок: целогодишен                                                  Отг. Директор 

 Сътрудничество с РЗИ, БЧК по проблемите на здравното образование на 

учениците. 

            Срок: Целогодишен                               Отг. Директор и зам. -  директор 

 Взаимоимодействие с Училищното настоятелство. 

            Срок: Целогодишен          Отг. Директор и зам. -  директор, кл. ръководители 



  

 
 Планиране на съвместни дейности на класните ръководители и външните 

лектори по актуални проблеми. 

            Срок: Целогодишен                                                   Отг. Директор 

 Връзки с културни институти, посолства и други обществени и културни 

организации. 

            Срок: Целогодишен                    Отг. Директор и зам. -  директор 

 

13. Закон за защита на личните данни: 

Даване и отнемане на съгласие от родител. 

Събиране на заявления, вписването им в регистър. 

Срок: Целогодишен       Отг. Кл. ръководители, Бойка Григорова 

 

 Презентация на тема: “Какво предствлява съгласието по GDPR” за ученици от 7. до 

12. клас        

Отг. Мехмед Бангиров, Бойка Григорова 

Срок: октомври 

 

14. Състезания, организирани от ЧСУ «Дружба» - София: 

«Дружба Арт» – конкурс за детска рисунка  

Отговорници: Х. Деликов, М. Николова 

 

«Решавай с Дружба» - за ПГ – групи 

Отговорник: Х. Деликов 

 

«Дружба Open» – шахматен турнир  

Отговорници: С. Минчев, Д. Соколов 

 

«4_Дружба» – състезание по БЕЛ, математика и английски език за четвъртокласници 

Отговорник: Х. Деликов 

 

«Дружба_7» – състезание по БЕЛ и математика за седмокласници 

Отговорник: С. Чавдаров 

 

«First step » – състезание организирано съвместно с ЧСУ „Дружба“ - Пловдив 

Отговорник: С. Чавдаров 

 

 
 


