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I. Основни приоритети в дейността на ОУ „ Димитър Благоев” за учебната 2017/2018 г. 

1.Повишаване качеството на образование Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

1.1. Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на учители-

те, съобразно изискванията на съвременния живот и повишаване на авторитета  на учителя;  

1.3. Промяна в общуването между заинтересовани страни – взаимодействие, взаимопомощ;  

1.4. Създаване на институционална култура, изграждаща лидери; 

   2. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие 

2.1. Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на 

ключовите компетентности в учителите  

    2.2. Възпитаване на обучаемите в самоконтрол и организация на времето. 

2.3. Осигуряване на позитивна образователна среда; 

2.4. Осигуряване на безопасна среда. 

3. Осигуряване на разнообразни допълнителни дейности извън ДОС за стимулиране на образователна активност 

3.1. Повишаване инициативността и разнообразяване формите на работа в дейността на Образователната институция; 

4. Превръщане на Образователната институция в център на общността 

4.1. Развиване на сетивност към заобикалящата среда;  

4.2. Повишаване качеството на работа с партньорите от общността; 

5. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете ив 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 



7.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната 

идентичност на всеки гражданин; 

     8. Формиране на толерантност и уважение към правата на обучаемите и хората с увреждания 

     9. Използване възможностите на ученическото самоуправление за развиване на лидерския потенциал на учениците и 

включването им в иницииране,  подготовка и реализация  на различни събития 

     10.Участие в програми и проекти 

11. Укрепване на доверието към училището и учителите 

ІІ. Дейности за реализиране на приоритетите 

 

Септември 2017 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Организиране на извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование 

за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски-

те структурни и инвестиционни фондове 

09.2017 г. директор 

2 Начален инструктаж на педагогическия и помощния персонал 15.09.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

3 Изготвяне на график за дежурствата на  учителите през учебната година 15.09.2017 

г. 

Т.Георгиева 

4 Изготвяне на седмично разписание за всеки учебен срок и графици за: 
допълнителна работа с учениците; за провеждане на консултации; за класните и 
контролните работи; за провеждане на ФУЧ/СИП и всички други часове извън 
седмичното разписание 

15.09.2017 

г. 

Учители  

Чавдар Бо-

нев 

5 Попълване на ЗУД за началото на учебната година, изготвяне на списъци на па- 18.09.2017 Педагоги-



ралелките и групите. г. чески специ-

алисти 

6 Диагностициране на ученици, нуждаещи се от обща подкрепа Септември 

2017 г. 

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители 

7 Диагностициране на ученици със СОП Септември 

2017 г. 

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители 

8 Изготвяне на годишни тематични разпределения по учебни предмети за работа 

със учениците със СОП и представяне за заверка от директора. 

18.09.2017 

г. 

Учители 

9  Изготвяне на годишни тематични разпределения, в съответствие с действащата 

нормативна уредба 

15.09.2017 

г. 

Учители 

10 Изготвяне на програми за ИУЧ/ЗИП, ФУЧ/СИП и ИД 15.09.2017 

г. 

Учители 

11 Изготвяне на Списък-образец №1 за учебната 2017/2018 година. 20.09.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

12 Преглед на задължителната училищна документация – дневници, ученически бе-

лежници 

29.09.2017 

г. 

директор 

13 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

Септември 

2017 г. 

Силвия Ни-

колаева 

14 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

Септември 

2017 г. 

Директор 

Н. Кожуха-

рова 

15 Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на наси-

лие и с механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище. 

Септември 

2017 г. 

С. Караива-

нова 

16 Участие на педагогическите специалисти в есенните съвещания на РУО Септември 

2017 г. 

Учителите 

17 Изготвяне на годишен график за срещи на педагогическите специалисти с педа- Септември С. Караива-



гогическия съветник на училището 2017 г. нова 

 

 

Работа с ученици 

1 Тържествено откриване  на учебната 2017 / 2018 година 15.09.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

2 Начален инструктаж на учениците по класове.  15.09.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

3 Запознаване на всички ученици с Правилника за дейността на училището през 

учебната 2017 / 2018 година 

15.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

4 Избор на ученически съвети по класове и актуализиране на състава на училищ-

ния ученически съвет. 

29.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-

нова 

5 Проучване на деца, живеещи при рискови условия и в неравностойно социално 

положение. Попълване на  Риск – регистър 

29.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-

нова 

6 Участие в инициативите: / за попълване/ 

- Ден на независимостта 

-  Международен ден на европейските езици 

- Европейски ден на спорта в училище 

Септември 

2017 г. 

 

29.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

Учители по 

ФВС 

7 Изготвяне и провеждане на тестове за проверка на училищна готовност с учени-

ците от I клас 

Септември 

2017 г. 

Св. Пенчева 

А. Тодорова 

С. Караива-

нова 

8 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

Септември 

2017 г. 

 

Екип по про-

екта 

Работа с родители и общественост 



1 Тържествено откриване  на учебната 2017 / 2018 година 15.09.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

2 Съвместна работа с родителите за установяване на правила в класа, намаляване 

на натоварването, стреса и агресията в училище, запознаване с плана на класния 

ръководител и изпълнението им 

29.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-

нова 

3 Участие в общоградско тържество 22.09.2017 

г. 

учители 

4 Осигуряване на необходимите за нормално протичане на образователно-

възпитателния процес пособия и материали. 

Септември 

2017 г. 

Родители 

5 Въвеждане във всеки клас на Дневник за регистриране на консултациите с роди-

тели, съдържащ: дата, кратко описание на причината за консултация, име на кон-

султирания родител, подпис на родители и на провелия консултацията. Съхраня-

ва се заедно с Дневника на класа. 

Септември 

2017 г. 

Класни ръ-

ководители  

С. Караива-

нова 

6 Въвеждане на Регистър на отсъствията на учениците във всеки клас. Съхранява 

се заедно с Дневника на класа 

Септември 

2017 г. 

Класни ръ-

ководители 

7 Провеждане на първите родителски срещи по организацията на ОВП в училище-

то  

Септември 

2017 г. 

Класни ръ-

ководители 

8 Запознаване на всички родители с Правилника за дейността на училището през 

учебната 2017 / 2018 година 

15.09.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

9 Провеждане на анкета с родителите на учениците от начален етап за установява-

не на нагласите  за учебен труд на децата им и готовността на родителите за под-

помагане дейността на училището 

Септември 

2017 г. 

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители  

 

10 Изготвяне на годишен график за срещи на родители с педагогическия съветник 

на училището 

Септември 

2017 г. 

С. Караива-

нова 

 

Октомври 2017 година 

№ Дейности Срок Отговорник 



Работа с педагогическите специалисти 

1 Обсъждане на резултатите от НВО  в края на учебната 2016 / 2017 година. Набе-

лязване на мерки за преодоляване на затрудненията на учениците и повишаване 

на резултатите. 

10.2017 г. Чавдар Бо-

нев 

Т. Георгиева 

 

2 Изработване на План за осигуряване на нормален учебен процес през есенно-

зимния сезон на учебната 2017 / 2018 година. 

10.2017 г. Чавдар Бо-

нев 

 

3 

Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището  16.10.2017 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-

нова 

4 Изготвяне на училищна програма със събития, посветени на патронния празник 

на училището. 

13.10.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

5 Анализ на резултатите от входните нива по класове и учебни предмети и от вхо-

дящата диагностика в І клас. 

20.10.2017 

г. 

С. Караива-

нова 

Учителите 

по предмети 

6 Проиграване на училищния план за евакуация. Тренировка на кризисния щаб. 

Информиране на РСПБЗН – 10 дни преди мероприятието. 

10.2017 г. Чавдар Бо-

нев 

7 Провеждане на Класна стая на открито 20.10.2017 

г. 

Директор 

учители 

8 Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат от изследването на 

оценката на тормоза между учениците в училището  

27.10.2017 

г. 

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители 

9 Доклад за здравословното състояние на учениците До края на 

м. Октомв-

ри 

Медицинско 

лице 

10 Честване на патронен празник 31.10.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

11 Отбелязване на Международния ден на учителя 05.10.2017 Учителите 



г. 

12 Изготвяне на индивидуални учебни планове за обучение на учениците със СОП. 10.2017 г. С. Караива-

нова 

13 Изготвяне на индивидуални учебни програми за обучение на учениците със 

СОП. 

10.2017 г. С. Караива-

нова 

14 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

Октомври 

2017 г. 

Силвия Ни-

колаева 

15 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

Октомври 

2017 г. 

Директор 

Н. Кожуха-

рова 

Работа с ученици 

1 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на вход-

ното  ниво  на знанията и уменията на учениците  

09.10.2017 

г. 

Учители  

2 Запознаване на учениците с формите на насилие и с механизма за противодейст-

вие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

09.10.2017 

г. 

С. Караива-

нова 

3 Актуализиране на  състава на Училищен ученически  съвет 10.10.2017 

г. 

С. Караива-

нова 

4 Проиграване на училищния план за евакуация. Тренировка на кризисния щаб. 

Информиране на РСПБЗН - 10 дни преди мероприятието. 

10.2017 г. Чавдар Бо-

нев 

5 Провеждане на Класна стая на открито 20.10.2017 

г. 

Директор 

учители 

6 Честване на патронен празник 31.10.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

7 Outdoor classroom 12.10.2017 

г. 

Н. Кожуха-

рова 

М. Михай-

лова 

8 Начало на кампанията „Направи добро” като част от инициативата „Ученик на 

годината” и изготвяне на критерии за номинации и избор 

Октомври 

2017 г.  

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители 



9 Участие в кампанията „Движи се и победи” Октомври 

2017 г. 

Учителите 

10 Начало на извънкласни дейности с учениците по проект BG05M2OP001-2.004-

0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентнос-

ти (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образо-

вание за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондове 

Октомври 

2017 г. 

Ръководите-

ли- 

те на групи 

11 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

 Екип по про-

екта 

Работа с родители и общественост 

1 Запознаване на родителите с формите на насилие и с механизма за противодейс-

твие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

13.10.2017 

г. 

С. Караива-

нова 

2 Стартиране на „Училище за родители” Октомври 

2017 г.  

С. Караива-

нова 

Класни ръ-

ководители 

3 Начало на извънкласни дейности с участие на родителите по проект 

BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повиша-

ване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 2, финансиран от Оперативна прог-

рама "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Евро-

пейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Октомври 

2017 г. 

Ръководите-

ли- 

те на групи 

Ноември 2017 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с учи-

тели и служители. 

06.11.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

2 Преглед на задължителната училищна документация – дневници, ученически бе-

лежници. 

20-

24.11.2017 

Директор 

Класни ръ-



г. ководители 

3 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

Ноември 

 2017 г. 

Силвия Ни-

колаева 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

Ноември 

 2017 г. 

Директор 

Н. Кожуха-

рова 

5 Изработване на стратегии за самооценка и повишаване на мотивацията за учебен 

труд 

11. 2017 г.  С. Караива-

нова 

Работа с ученици 

1 Честване на 1 ноември – Ден на народните будители 01.11.2017 

г. 

Комисия по 

празниците 

2 Периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с учениците 06.11.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

Класни ръ-

ководители 

3 Ден на християнското семейство 21.11.2017 

г. 

учителите 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

11. 2017 г. 

 

Екип по про-

екта 

5 Превенция на рисковото поведение и опасностите в Интернет – тренинг 11. 2017 г.  С. Караива-

нова 

6 Обучителен семинар за членовете на УУС и подготовка на връстници, обучава-

щи връстници 

11. 2017 г.  С. Караива-

нова 

7 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

Работа с родители и общественост 

    

1 Ден на християнското семейство. Организиране на благотворителна инициатива. 21.11.2017 

г. 

учителите 

2 Толерантни взаимоотношения – тренинг с родители 11. 2017 г.  С Караива-

нова 

Декември 2017 година 



№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето – работна среща с 

дискусионен характер. 

05.12.2017 

г. 

Т. Георгиева 

2 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

3 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

Работа с ученици 

1 Коледни празници в училище. Организиране на коледен базар. Декември 

2017 г. 

Класни ръ-

ководители 

Комисия по 

празниците 

2 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

11. 2017 г. 

 

Екип по про-

екта 

3 Толерантни взаимоотношения – тренинг с ученици 12. 2017 г.  С Караива-

нова 

4 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

Работа с родители и общественост 

1 Провеждане на родителски срещи по организацията на ОВП в училището 12. 2017 г. Кл. ръково-

дители 

2 Работна среща на екипа, работещ по проект „Училището като център в общност-

та”, с родители по ключова област „Доброволчество и партньорство” 

12. 2017 г. Екип по про-

екта 

Януари 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с педа-

гогически и помощен персонал. 

07.01.2018 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

2 Заверка на седмичното учебно разписание за ІІ учебен срок на учебната 2017 / 22.01.2018 Чавдар Бо-



2018 година г. нев 

3 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

 

Работа с ученици 

1 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на меж-

динното  ниво  на знанията и уменията по учебни предмети на учениците от 1 – 4 

клас 

31.01.2018 

г. 

Учители I-IV 

клас 

2 Провеждане на междинна диагностика на знанията и уменията на учениците по 

основните учебни предмети 

Януари  

2018 г. 

Учители I-IV 

клас 

3 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

01. 2018 г. 

 

Екип по про-

екта 

4 Дискусия „Вредата от алкохола” 01.2018г. С Караива-

нова 

5 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

Работа с родители и общественост 

1 Запознаване на родителите с резултатите от ОВП през първия учебен срок  Учителите 

    

Февруари 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с педа-

гогически и помощен персонал 

07.02.2018 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

2 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

3 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-



рова 

4 Дейности по приключване на първи учебен срок и организация на втория учебен 

срок 

 Учителите 

Работа с ученици 

1 Периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с учениците. 07.02.2018 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

Класни ръ-

ководители 

2 Участие в общоградско тържество в памет на Левски. Поднасяне на цветя. 18.02.2018 

г. 

Учители 

ЦДО 

3 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

02. 2018 г. 

 

Екип по про-

екта 

4 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

5 Посещение на РЗИ (6 клас и 7 клас) – „Наркотиците и вредното им действие вър-

ху човешкия организъм” 

 С. Караива-

нова 

6 Ден на розовата фланелка 22.02.2018г. Учителите 

Работа с родители и общественост 

1 Участие в общоградско тържество в памет на Левски. Поднасяне на цветя. 18.02.2018 

г. 

Учители 

ЦДО 

2 „Интимност, сексуалност, приятелство” – беседа с родители 02.2018 г. С. Караива-

нова 

Март 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

2 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

3 Техники за справяне с емоционалното прегаряне – тренинг  С. Караива-



нова 

Работа с ученици 

1 Участие в общоградско тържество по повод 3 март – Национален празник. Под-

насяне на цветя. 

03.03.2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

2 Мероприятия, посветени на мартенски празници 

Празник на града 

Март 2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

3 „Празник на буквите“ в І клас Март 2018 

г. 

Св. Пенчева 

А. Тодорова 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

. 

 

Екип по про-

екта 

5 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

6 Урок по патриотизъм в стая „Креативни мислители” с учениците от трети клас  Кл. ръково-

дители 

7 Международен ден за борба с туберкулозата  Учители 

Мед. лице 

Работа с родители и общественост 

1 Участие в общоградско тържество по повод 3 март – Национален празник. Под-

насяне на цветя. 

03.03.2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

Класни ръ-

ководители 

2 Мероприятия, посветени на мартенски празници 

Празник на града 

Март 2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

Класни ръ-

ководители 

3 „Празник на буквите“ в І клас Март 2018 

г. 

Св. Пенчева 

А. Тодорова 

Април 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с педа- 10.04.2018 Чавдар Бо-



гогически и помощен персонал. г. нев 

2 Запознаване с НП на МОН за учебната 2018/2019 година и възможността за кан-

дидатстване по тях 

Април 2018 

г. 

Т. Георгиева 

3 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

5 Научно-практическа конференция (JUMP MATH) 04. 2017 г.  Директор 

Работа с ученици 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с уче-

ниците. 

10.04.2017 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

Класни ръ-

ководители 

2 Класна стая на открито 20.04.2018 

г. 

учители 

3 Проиграване на училищния план за евакуация. Тренировка на кризисния щаб. 

Информиране на РСПБЗН - 10 дни преди мероприятието 

24.04.2018 

г. 

Чавдар Бо-

нев 

Класни ръ-

ководители 

4 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

04. 2018 г. 

 

Екип по про-

екта 

5 Флашмоб с четене 04.2018 г. Учителите 

6 Дейности по отбелязването на Международния ден на детската книга – 2 април 04.2018 г. Учителите 

7 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

8 Участие в литературен конкурс „Искри” на БНР  Силвия Ни-

колаева 

Работа с родители и общественост 

1 Кампания за прием в І клас за учебната 2018 / 2019 година. Обхождане на подле-

жащите на задължително обучение. 

Април   

2018 г. 

Временна 

училищна 

комисия по 



приема 

2 Провеждане на родителска среща с родителите на бъдещите първокласници  Учители от 

випуска 

 

Май 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Професионално развитие на педагогическите специалисти – работна среща. 05.2018 г. Т. Георгиева 

2 Изготвяне на график за дежурствата на учителите през лятната ваканция на 

учебната 2017 / 2018 година. 

31.05.2018 

г. 

Т. Чолакова 

Председател 

на СО 

3 Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището в края на учеб-

ната година  

28.05.2018 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-

нова 

4 Провеждане на инструктаж с учителите – квестори на НВО и ДЗИ  Май 2018 г. Директор 

5 Реализиране на дейностите по НВО в края на ІV клас Май 2018 г. Директор 

6 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

7 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

Работа с ученици 

1. Организиране на седмица на отворени врати  07-

11.05.2018 

г. 

Директор 

Ч. Бонев 

Т. Георгиева 

С. Караива-

нова 

1 Оргазиране Ден на ученическото самоуправление 09.05.2018 С. Караива-



г. нова 

Класни ръ-

ководители 

3 Провеждане на инструктаж с учениците за “Плувно лято” 22.05.2018 

г. 

Класни ръ-

ководители 

4 Участие в общоградско тържество по случай 24 май 24.05.2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

7 Провеждане на НВО  Май 2018 г. Директор 

Временна 

училищна 

комисия 

8 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на из-

ходното  ниво  на знанията и уменията на учениците  

Май 2018 Учители I-IV 

клас 

9 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. 

. 

 

Екип по про-

екта 

10 Участие в ученически състезания и олимпиади  Учителите 

11 Дейности по приключване на учебната година в начален етап  Учителите 

Работа с родители и общественост 

1 Участие в общоградско тържество по случай 24 май 24.05.2018 

г. 

Комисия по 

празниците 

Класни ръ-

ководители 

2 Родителска среща във връзка с приключването на учебна 2017/2018 година и 

подготовка за следващата учебна година в начален етап 

 Класни ръ-

ководители 

Юни 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Анализ на извършената оценка на тормоза между учениците в училището в края 

на учебната година  

15.06.2018 

г. 

Класни ръ-

ководители 

С. Караива-



нова 

2 Изготвяне на годишен отчетен доклад на Координационния съвет до Директора 

на училището 

30.06.2018 

г. 

С. караива-

нова 

3 Анализ на резултатите от НВО  Юни 2018 

г. 

Председате-

ли МО 

4 Записване на ученици в І клас за учебната 2017 / 2018 година Юни 2018 

г. 

Председател 

на Времен-

ната комисия 

по приема 

5 Изготвяне на годишен отчет на постигнатите резултати от работата на ПУК и 

МО 

Юни 2018 

г. 

Председате-

ли на ПУК и 

МО 

6 Отчет на резултатите от ОВП по класове през учебната 2017/2018 година Юни 2018 Учители  

 Изпълнение на дейности по проект „Училището като център в общността“. Учас-

тие в работна среща с екипа по проекта. 

 Силвия Ни-

колаева 

 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 

Еразъм+. Работна среща на екипа по проекта. 

 Директор 

Н. Кожуха-

рова 

Работа с ученици 

1 Годишно утро в начален етап 01.06.2018 

г. 

Класни ръ-

ководители 

2 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на из-

ходното  ниво  на знанията и уменията на учениците 

Юни 2018 

г. 

Учителите 5-

7 клас 

3 Провеждане на допълнителна работа с ученици, непостигнали ДОИ Юни 2018 

г. 

Учители 

4 Организиране и провеждане на лятна занималня Юни 2018 

г. 

Директор 

Ръководите-

ли на групи 

5 Реализиране на дейности по спечелени проекти за ИИД през лятната ваканция Юни 2018 

г. 

Ръководите-

ли на групи 

 Изпълнение на дейности по проект “Math has never been such fun!” по програма 11. 2017 г. Екип по про-



Еразъм+.  екта 

6 Летни училища и лагери с учениците  Учителите 

Работа с родители и общественост 

1 Провеждане на обучения и тренинги на участниците в Училище за родители Юни 2017 

г. 

С. Караива-

нова 

2 Провеждане на родителска среща с родителите на записаните ученици в І клас за 

учебната 2018 / 2019 година 

Юни 2017 

г. 

Директор 

Класни ръ-

ководители 

3 Родителска среща във връзка с приключването на учебна 2017/2018 година и 

подготовка за следващата учебна година  

 Класни ръ-

ководители 

Юли 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Изработване на учебни програми за ЗИП за учебната 2018-2019 година Юли 2018 г. Учители  

2 Изготвяне на обобщен доклад – анализ за резултатите от ОВП в училище през 

2017 / 2018 учебна година. 

Юли 2017 г. директор 

Педагоги-

чески специ-

алисти 

3 Успешна реализация и финализиране на дейностите по проект „Училището като 

център в общността“ 

Юли 2017 г. С. Николаева 

Работа с ученици 

    

Работа с родители и общественост 

    

 

Август 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Изработване на учебни програми за ИУЧ за учебната 2018-2019 година Август  Учители  



2018 г. 

2 Приемане на доставените учебници и учебни помагала за учебна 2018 / 2019 го-

дина. 

Август  

2018 г. 

Дежурен 

учител 

Г. Бобева 

3 Приемане на доставката на ЗУД за учебна 2018 / 2019 година. Август  

2018 г. 

Дежурен 

учител 

Г. Бобева 

4 Запознаване с възможности и разработване на проектни предложения по различ-

ни ОП 

Август  

2018 г. 

Директор 

Ч. Бонев 

Т. Георгиева 

6 Актуализиране на училищната стратегия, правилници, планове Август  

2018 г. 

Всички пе-

дагогически 

специалисти 

Работа с ученици 

    

Работа с родители и общественост 

    

Септември 2018 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Осигуряване на ЗУД, учебници и учебни помагала за учебната 2018/ 2019 го-

дина. 

09.2018 г. Директор 

2 Определяне на отговорници за организация и подготовка за откриване на 

учебната година 

05.09.2018 г. Комисия по празни-

ците 

3 Определяне на координатор и създаване на екипи за подкрепа на личностното 

развитие 

05.09.2018 г. Директор 

4 Изготвяне на седмично учебно разписание, отговарящо на  изискванията на 

РЗИ /Наредба № 10/2014 г. на МЗ/ 

10.09.2018 г. ЧАВДАР БОНЕВ 

5 Подготовка на МТБ за започване на учебни занятия. 10.09.2018 г. Директор 

6 Проверка на готовността на сградата за започване на учебни занятия. 09.2018 г. Директор 



Общинска админис-

трация 

РЗИ 

7 Изготвяне на протокол за проверка за безопасни условия на обучение, възпи-

тание и труд в училището и при необходимост утвърждаване на допълнения и 

промени в ПОЗБУОТ. 

12.09.2018 г. Чавдар Бонев 

8 Актуализиране на стратегия за развитието на училището, училищни правил-

ници, годишни планове, програми, графици на постоянните училищни  коми-

сии и методическото обединение. 

09.2018 г. Директор 

9 Определяне на координационен съвет със Заповед на директора на училище-

то 

14.09.2018 г. Директор 

10 Изготвяне на годишните тематични разпределения по учебни предмети и кла-

сове и представяне за заверка от директора. 

15.09.2018 г. Учители  

11 Изготвяне на планове за провеждане на Час на класа от класните ръководите-

ли и представяне за заверка от директора. 

15.09.2018 г. Класни ръководите-

ли 

12 Изготвяне на училищна програма за ЦОД 15.09.2018 г. Т. Георгиева 

13 Изготвяне на списък с постъпилите в I клас ученици за общинска админист-

рация 

14.09.2018 г. Класни ръководите-

ли 

14 Изготвяне на списък с постъпилите в I клас ученици за Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

Септември 

2018 г., след 

запитване от Д 

„СП“. 

Класни ръководите-

ли 

15 Участие в септемврийски съвещания. Септември 

2018 г. 

Директор 

Учители  

Работа с ученици 

1 Осигуряване на учениците с учебници и учебни помагала, изготвяне на 

обобщена справка за  раздадените учебници. 

13.09.2018 г. Г. Бобева 

Работа с родители и общественост 

 Провеждане на родителски срещи по класове 

Запознаване на родителите с  училищния учебен план     

09.2018 г. Учители  

2 Попълване на картони и подписване на декларации от родителите, гаранти- Септември Класни ръководите-



ращи опазване на получените учебници. 2018 г. ли 

Родители 

3 Запознаване на родителите с основните цели, задачи и дейности по проекти, 

които ще се реализират през учебната 2018 / 2019 година. 

Септември 

2018 г. 

Класни ръководите-

ли 

Координатори на 

проекти 

 

Дейности със срок на изпълнение през цялата учебна 2017/2018 година 

№ Дейности Отговорник 

1 Участия на педагогическите специалисти в онлайн обучения (уебинари) Т. Георгиева 

2 Водене на дневник за случаите на тормоз в училище – документиране на ситуации, съответст-

ващи на класификацията на нивата и формите на тормоз с цел предприемане на съответните 

действия. Описанието на ситуация съдържа: дата, какво се е случило – кратко описание на слу-

чая, кога се е случило, кои са участниците, кой служител е регистрирал ситуацията – име и 

подпис, какво е предприето като действия (намеса, превенция), кои отговорни участници са 

информирани (институции, органи, родители), как е приключила ситуацията или на какъв етап 

е и какво предстои. Съхранява се при секретаря на Координационния съвет. 

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

3 Водене на Регистър на отсъствията на учениците във всеки клас Класни ръководи-

тели 

4 Изпълнение на дейности по проекти. Участие в работни срещи с екипите по проектите. Директор 

Координатори по 

проектите 

5 Провеждане на заседания на Педагогическия съвет Директор 

6 Използване на електронни учебници в обучението от всички учители учители 

7 Провеждане на „5-минутка“ в края на учебните часове Учители, провеж-

дащи последни 

учебни часове за 

деня 

8 Провеждане на консултации с ученици, които имат обучителни затруднения или изявени инте-

реси. 

Учители  



9 Изпълнение на дейности по проект „Училище с отворени врати“. Развиване на музикалните 

компетентности на децата със СОП 

Даниела Бърнева 

Вокален педагог 

10 Медицински прегледи за паразити Медицински спе-

циалист 

11 Участие в състезания и олимпиади Учители  

12 Реализиране на дейностите от Училищна програма за намаляване броя на безпричинните от-

съствия, преждевременното напускане и отпадане от училище  

С. Караиванова 

13 Провеждане на системна разяснителна работа с учениците по проблемите на противообщест-

вените прояви 

С. Караиванова 

14 Организирано допълнително обучение на ученици със СОП, обучителни затруднения и изявени 

дарби 

Учители  

15 Редовно провеждане на консултации с изоставащите и напредналите ученици Учители  

16 Своевременно писмено уведомяване на родители / настойници / попечители за допуснати из-

винени и неизвинени отсъствия на учениците. 

Класни ръководи-

тели 

17 Провеждане на своевременни срещи – разговори с родители / настойници / попечители на уче-

ници с рисково поведение. 

С. Караиванова 

Класни ръководи-

тели 

18 Работа с родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана помощ, за да съдействат за 

образованието и развитието на своите деца 

Педагогически 

специалисти 

19 Взаимодействие с държавни и обществени органи и организации Педагогически 

специалисти 

20 Поддържане на постоянни контакти с ръководството на училищното настоятелство и общест-

вения съвет за съдействие решаване на възникнали проблеми 

Педагогически 

специалисти 

21 Актуализиране на табло за информация на родителите Педагогически 

специалисти 

22 Провеждане на родителски срещи по класове Класни ръководи-

тели 

23 Седмични оперативки със зам. Директор, счетоводител, юзатс, юглавен учител и Педагогичес-

ки съветник 

Директор 

Всички заинтере-

совани страни 

24 Седмични оперативки с педагогическия персонал за поставяне на седмични задачи Директор 



Чавдар Бонев 

25 Превантивна работа с учители, служители и ученици за недопускане рушене и унищожаване на 

имуществото 

Чавдар Бонев 

26 Закупуване и ремонт на УТС директор 

27 Хигиенизиране на училищната сграда чистачки 

28 Организиране на екскурзионно летуване, поход, училище сред природата, пътуване с 
образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна 

и лечебно-оздравителна цел за учениците – Ваканционни, почивни дни и класна стая на откри-

то – есен и пролет 

Директор 

учители 

29 Информиране и консултиране на учениците  -  кариерно ориентиране Класни ръководи-

тели С. Караива-

нова 

30 Подобряване интериора на класните стаи и кабинети Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

31 Инициативи за повишаване мотивацията за четене 
 

Т. Георгиева 

Учители БЕЛ 

32 Партниране с РИОСВ, БЧК, РЗИ ръководство 

33 Участие на учениците в градски, регионални и международни изложби Пед. Специалисти 

34 Спортна дейност – по календарен план за спортно-туристическата дейност на училището Капарашев 

Кознички 

Учители 

родители 

35 Учене чрез правене и учене чрез възлагане и изпълнение на практически задачи и работа в 
екип 

учители 

36 Диагностика на ценностната система и социални умения – определяне на учениците, 
нуждаещи се от подкрепа 

С. Караиванова 

Класни ръководи-

тели 

37 Привличане на родителите при организирането и провеждането на общоучилищни тържества 
и празници, посещение на изложби, музеи, провеждането на походи, екскурзии и др., както и 
в учебни часове 

учители 

38 Организиране и участие на родителите в традиционни български празници, базари и други учители 



дейности 

39 Дейности на комисията за оценка на качеството на образованието Екип 

 

III. Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет 

Заседанията на педагогическия съвет се провеждат всеки учебен месец, между 15-то и 25-то число на месеца, с изключение на 

м. септември. 

м. Септември 

 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Приемане на актуализирана Стратегия за развитие на ОУ „Димитър Благоев”, гр. Велико Търново с приложени към 

нея план за действие и финансиране. 

3. Приемане на форми на обучение. 

4. Приемане на УУП 

5. Приемане на Правилник за дейността на училището. 

6. Приемане на седмично разписание. 

7. Приемане на Годишен план на училището. 

8. Избор на комисии: 

- Временни – за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване се прекратява 

- Постоянни – за организиране и провеждане на външно оценяване; комисия по безопасност на движението,охрана на 

труда и защита при бедствия, аварии и катастрофи; комисия за борба с обществените прояви на малолетни и непълнолет-

ни; комисия за изработване на седмичното разписание, комисия по квалификациите; комисия по планирането; 

9. Приемане на План на училищната комисия за борба с обществените прояви на малолетни и непълнолетни 

10. Приемане на План на комисията по БДП 

11. Приемане на модули за провеждане на трети допълнителен час по ФВС 

12. Приемане на Програмна система за ПГ. 

13. Приемане на Училищна програма за целодневна организация на учебния ден. 

14. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието. 

15. Приемане на Годишен план за квалификационната дейност на училището. 

16. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

17. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязви-



ми групи. 

18. Етичен кодекс на училищната общност 

19. Предложение към директора за за утвърждаване на групи за занимания по интереси 

20. Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.  

21. Приемане на : 

- План на комисията за безопасни условия за обучение, възпитание и труд 

- План на комисията за защита на населението при бедствия, яварии и катастрофи 

22. Запознаване с целите на проекта BG05М20Р001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 2” 

23. Запознаване с план за контролната дейност на директора 

24. Приемане на спортния календар на училището 

25. Други 

м. Октомври 

 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Приемане плановете на постоянните комисии и методическите обединения 

3. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

4. Запознаване с плана за контролната дейност на зам.-директора 

5. Информация за здравословното състояние на учениците 

6. График за класните и контролни работи 

7. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

8. Приемане на план за честване на празника на училището 

м. ноември 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Приемане на показателите за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педаго-

гическите специалисти за учебната 2017/2018 г. 
3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 
4. Тематичен ПС 
5. Други 

м. Декември 

 



1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Избор на комисия за изготвяне на предложение за държавен план-прием за учебната 

2017/2018 година. 

3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

4. Запознаване на ПС с дейността на органите на ученическо самоуправление на училището. 

м. януари 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

3. Доклад на педагогическия съветник за изпълнението и  въздействието на предприетите санкции и 

мерки за подкрепа на учениците. 

 

м. Февруари 

 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните коми-

сии и МО 

3. Информация за резултатите от контролната дейност на директора и на заместник- директора. 

4. Приемане на график класни и контролни работи за втория учебен срок 

5. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

м. март 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Определяне на комисии за провеждане на кампания за реализиране на план-прием за учебната 2018/2019 г. – анке-

та, рекламни материали и др. 

3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

4. Информация за работата на МО 

5. Тематичен педагогически съвет 

м. април 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Приемане на план на комисията за реализиране на план-прием за уч. 2018/2019 г. 



3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. Обсъждане на проблеми. 

4. Обсъждане на текущата дейност на училищните комисии 

5. Разглеждане на предложения за награждаване на учители и ученици по случай 24 май 

6. Обсъждане на ритмичността на проверка и оценка на знанията. Набелязване на мерки за успешно приключване на 

учебната година. 

м. май 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Обсъждане резултатите от НВО в ІV клас и проверката на изходното равнище на учениците от начална степен и 

предложения за мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2018/2019 година. 

3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

4. Определяне на носител на награда „Ученик на випуска”  за начален и прогимназиален етап за учебната 2017/2018 г. 

5. Определяне на ученици за допълнителна работа 

м. юни 

1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Обсъждане резултатите от НВО в VII клас и проверката на изходното равнище на учениците от прогимназиален 

етап и предложения за за мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2018/2019 година. 

3. Представяне на отчет за дейността на училищните комисии и МО 

4. Представяне на информация за резултатите от контролната дейност 

м. юли 

Годишен педагогически съвет: 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Доклад на училищния екип за работа с учениците със СОП. 

3. Доклад за работата на педагогическия съветник. 

4. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2017/2018 година и изпълнението на годишния 

план на училището. 

5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през учебната 2018/2019 година. 

6. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година. 

7. Доклад на училищната комисия за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 

2017/18 година. 



8. Извършване на ремонтни дейности 

м. август/септември 

 
Съвет за организиране на учебната 2018/2019 година 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Избор на комисии за актуализиране на училищните правилници. 

3. Избор на временни комисии за изготвяне на училищни планове и подготовка за началото на учебната 2018/2019 г. 

4. Избор на постоянни училищни комисии за учебната 2018/2019 г. 

5. Определяне на Методическите обединения и техния състав за учебната 2018/2019 г. 

6. Приемане на формата на обучение и дневен режим на училището за учебната 2018/2019 г. 

7. Определяне на ден за празник на училището. 

8. Избор на комисия за изготвяне на показателите за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати 

от труда на педагогическите специалисти за учебната 2017/2018 г. 

м. Септември 

 
1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет. 
2. Приемане на актуализирания Правилник за дейността. 

3. Приемане на актуализирания училищен Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

4. Приемане на Годишен план за квалификационната дейност на училището за учебната 

2018/2019 г. 

5. Приемане на Годишен план на училището за 2018/2019 учебна година. 

6. Приемане плановете на методическите обединения и работни групи. 

7. Приемане на график за работата на училищния екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и уче-

ници със СОП. 

Съвет за приключване на втория учебен срок се провежда на 02.07.2018 г. Съвет за организиране на новата 

учебна година се провежда до 03.09.2018 г. 

IV.  Интеграционни мерки 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения и образователни институции 



2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции 

3. Участие в общински, регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практики 

4. Установяане на по-тесни контакти с фирми за съвместна дейност с цел подобряване на МТБ 

5. Съвместна работа с институции 

6. Взаимодействие с родителите: 

 чрез съвместни дейности 

 при решаване на проблеми при прибиране и задържане на ученици 

 при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на учебници, форми за из-

вънкласна и извънучилищна дейност 

 засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното 

и училищното възпитание 

 съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия 

 изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите относно училищни въпроси 

 изготвяне на график за срещи на родителите с учителите 

 изготвяне на табло за информация на родителите 

 провеждане на родителски срещи 

септември – Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план 

декември – Готовност на учениците за приключване на първия учебен срок 

април –Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на проблеми и постижения на ученици-

те и училищната база. Завършване на седми клас и кандидатстване 

юни – Среаща с родителите на бъдещите първокласници 
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3. Ilnan 3£1KYJrrypHO-MaCOBa J1CnOpTlIO-TYPJ1CTI14CCKa .llCi1I-IOCT

2. nJI£1H 3£1p£160T£1H£1KOMJ1CI151T£1no 6C30n£1CHOCT H£1~BH)J(CI'lHeTO, OXPaI-13 H£1rpyna 11saunrra npn npapozum H

fl,pyrJ1 6C,iJ.CTBI151

1. Ilrrau sa pafiora na KOMI1CJ151Tasa 6op6a C npOTJ1BOo6lll.cCTBCHJ1TC npoasa aa MaJIOJICTHJ1J1HCfIbJIHOJICTHH

DPI1J10)J(CHI151 :
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