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1. ОКОНЧАТЕЛЕН ВИД НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

 

 

Заглавие на Доклад 4* 

Напишете тук заглавието на последния ви доклад за ASOC. Заглавието трябва да бъде добре обмислено и 

завладяващо: то ще послужи, за да прикани читателите ви да се запознаят с резултатите от вашето проучване, 

получените отговори и вашите предложения. 

Открития и научени уроци-на финалния етап на детективската ни мисия. 

 

Основно изображение* 

Тук трябва да се добави тематично изображение за Доклад 4. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). Това е изображението, което ще бъде поставено на заглавната страница на доклада към Урок 

4. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация* 

Този текст трябва да обобщи същността на вашето проучване: проекта, направения избор, намерените данни, 

целта на проучването. Максималният брой символи (включително празни интервали) за този текст е 800.  

Всичко започна през вече далечния февруари, когато нашата госпожа-Радка Иванова, ни съобщи, че 

ще сме част от голям пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion 

School“ и че ще трябва да направим мониторинг на на обществено значим проект в своя град, 

финансиран с европейски средства. Да си признаем, макар че като ученици в горния курс на 

Езиковата гимназия имахме познания за европейските проекти, това малко ни изплаши. Дали щяхме 

да се справим с тази нелека задача? За щастие, имахме помощта на Областния информационен 

център в града през всички стъпки на нашето проучване. На първата ни среща експертите от Центъра 

ни запознаха с политиката на Сближаване на ЕС, програмите и какво се финансира по тях. Разясниха 

ни какво представлява гражданския мониторинг и защо е важен. Показаха ни къде можем да търсим 

информация за проекта, който ще изследваме, какви данни има и как можем да ги съберем, 

обобщим и анализираме. Сформирахме изследователския екип, избрахме си име. Бяхме 

единодушни, че той ще се казва „Детективи на европейски проекти-Ямбол“, защото това 

наименование най-добре показва, че нашата работа ще е трудна, но и изследователска и много 

интересна. Избрахме си и лого, което подхожда на името на екипа. Разпределихме се по роли- 

дизайнер, разказвач, блогър, анализатор, програмист, мениджър социални мрежи, връзки с 

обществеността, ръководител. След като разгледахме проектите в областта, се спряхме на проекта на 

община Ямбол „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ като един 

от видимите и значимите проекти за града.Направихме си схема какво точно ще проучваме и с какви 

средства, какви данни трябва да съберем, къде да ги търсим. Начертахме целите на нашия 

мониторинг: 

• Да разберем пътя, по който се е стигнало до избора на точно този проект 

• Какво е било участието на обществеността 

• Етапът на изпълнение и какво предстои да бъде изпълнено 

• Възникнали проблеми при изпълнението и техните причини. Отстранени ли са. 

• Ползите от неговото изпълнение за местната общност. 

• Как са разходвани публичните средства 

• Как се поддържа изградената инфраструктура 

И така започна същинската ни детективска работа. Проучихме всичко за проекта в ИСУН 2020-кога е 

започнал, кога е приключил, на каква стойност е целия проект и отделните дейности, кои са били 

изпълнителите на дейностите и екипът, който е работил по него. А след това се заровихме, буквално 

до уши, в протоколи и документи на община Ямбол, свързани с проекта, в статии на местните и 

национални медии, отразили това важно за града събитие. Беше важно да разберем как се е 

стигнало до решението за точно този проект, как се е случило неговото изпълнение, как медиите и 
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обществеността са възприели избора на общината върху точно тази инвестиция и като крайна цел-да 

проучим доволни ли са жителите на града ни от резултатите след изпълнението му. 

Събраните данни от документацията и анкети на случаен принцип с жителите на града направихме в 

схеми и графики, които по-нагледно представяха резултатите. Те показаха, че това е наистина значим 

проект, посрещнат с голямо одобрение от населението на града и променил значително облика на 

нашия град, подобрил качеството ни на живот.  

Предстоеше ни да получим информация „от кухнята“ и да се срещнем с представител на екипа от 

община Ямбол, работил по проекта..когато настъпи пандемията с Covid-19. Бяхме принудени да си 

стоим у дома и можехме да комуникираме само онлайн. Това обаче не ни отказа. Срещата ни с г-жа 

Борисова, координатор по проекта,  се проведе онлайн. От нея ние научихме много неща за етапите 

на изпълнение на един проект и за трудностите, с които е съпроводено изпълнението му. Сега още 

повече оценяме изграденото по него, защото разбираме, че в него е вложен много труд на цял един 

екип, а както спомена г-жа Борисова, и реализирани мечти. 

 

 

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването* 

Този текст трябва да обобщи направените открития: цитирайте текстове от вашия блог, основните части от 

интервютата, повратните точки във вашите разследвания. Максималният брой символи (включително празни 

интервали) за този текст е 800.  

 

Близо осем милиона лева са инвестирани в подобряване на градската среда на Ямбол. През 2017г. 

община Ямбол започва изпълнението на проект за обновяване и благоустройство на ключови за 

жителите зони от централната градска част. Проектът „Устойчиво и интегрирано развитие на 

градската среда на община Ямбол“ е финансиран с европейски средства по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ като общата му стойност възлиза на 7 684 369.75 лв., от които 7 625 450.15 лв. са 

осигурени по Програмата и 58 919.60 лв. са общински средства. Обновена е част от площад 

„Освобождение“ като пешеходната част е с нови настилки, които освен, че си кореспондират с 

останалата част от централното пространство, са решени с детайли, които дават възможност за 

движение на пешеходци и специализирани автомобили, ако това се налага. Поставени са нови, 

енергоспестяващи осветителни тела. Зелените площи са оформени в красиви фигури, като будеща 

възхищение е фигурата на часовник, който показва действително времето в момента. Поставени са 

кошчета за отпадъци, мобилни и неподвижни пейки и др. Пълна с детско оживление и с майки с 

деца е изградената нова детска площадка със съоръжения за деца от 3 до 12 години. Поставена е 

нова настилка на пешеходната улица "Г.С. Раковски" , отсечката между ул. "Преслав" и ул. "Генерал 

Заимов". Тази пешеходна улица, която е любима на всички нас за разходки, за сядане по на кафе, за 

каране на кънки, скейт, за почивка на някоя пейчица, сега, след ремонта е в пъти по-оживена по 

наши наблюдения. И там има изградена нова детска площадка със съоръжения за деца от 3 до 12 

години, която винаги е огласяна от детска глъч. Будила негодуванието на шофьорите заради лошото 
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си състояние, една от най-ползваните пътни артерии - ул. „Преслав“ сега може да „се похвали“ с 

чисто нова настилка, тротоари, улично осветление и видеонаблюдение. 

Колко пари са похарчени и струваше ли си? Най-крупните суми са за изпълнение на ремонтните 

дейности, а останалите са за изпълнение на задължителни при строителството или при изпълнение 

на проект дейности като заплащане на работата на екипа по проекта, на авторски и на строителен 

надзор, за независим финансов одит и др. Известна част от крайната сума е изплатена и за 

финансови корекции по тръжните процедури за избор на изпълнител, което както видяхме, след като 

разгледахме и други процедури по ЗОП на сайта на Агенцията за обществени поръчки, е често 

срещано явление.  А дали си струваше? За да бъдем обективни, направихме устни запитвания на 

случайни жители на града. Анкетираните трябваше да отговорят на въпроса „Доволни ли сте от 

изпълнението на проекта“ за всеки един от обектите и „Добре ли се поддържат обектите“ С тези 

въпроси целяхме да се съсредоточим върху резултатите от проекта и да разберем какво мислят 

жителите на града за полезността на тази инвестиция, струваше ли си парите и усилията, и как 

общината се грижи за изграденото, което ние вече ползваме, както и какво бихме могли да 

инициираме и ние, за да ги подпомогнем. 

От отговорите можем да заключим, че мнозинството от запитаните са доволни от резултатите, които 

са постигнати от изпълнението на този проект. Това можем да подкрепим и със сухи цифри: от 

заложени като цел да бъдат създадени или рехабилитирани площи от 41 848.00 кв.м. са обновени 45 

960.00 кв.м. или с 4 112 кв.м. повече. От заложени 70 000 души, които ще се ползват от подобрената 

градска среда, от нейните създадени удобства се ползват 84 298.00 души или с 14 298 души повече, 

сред тях гости на града, хора в неравностойно положение и др. (Справка: ИСУН 2020) 

Друг щекотлив аспект, който ние „закачихме“ е устойчиво ли е изграденото във времето, добре ли се 

поддържа от общинските власти и дали, ние, жителите, които ползваме направеното сме достатъчно 

добросъвестни, за да го опазим. На въпроса ни „Добре ли се поддържат обектите?“ мнозинството 

изрази задоволство от начина, по който се стопанисва изграденото. 

От всичко казано можем да заключим, че средствата, които са вложени в изпълнението на този 

проект за подобряване на градската среда са оправдани, а възможността, която ЕС ни дава като 

страна-членка това да се случи с европейски средства е голям шанс да се подобрят значително 

условията на живот на ямболци. Градът е променил своя облик, повишила се е привлекателността му 

както за посетители и гости на града, туристи, така и за инвеститори. Улеснило се е придвижването на 

хората и качеството им на живот. 

 

 

Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване* 

Този текст трябва да обобщи вашите предложения за това как да продължите да следите проекта и как 

възнамерявате да продължите да го развивате. Максималният брой символи (включително празни интервали) 

за този текст е 800.  
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Не мислим да изоставяме изследователската ни работа, защото тя доста ни увлече. На нашата 

страница във фейсбук „Детективи на европейски проекти-Ямбол“, както и в youtube канала ни 

мислим да продължим да публикуваме нашите мисли, наблюдения и открития, свързани с проекта. А 

защо не да не разширим дейността си и с други проекти. Нашето училище също е изпълнявало 

такива и можем да започнем от там, за да покажем на учениците част от причините нашето училище 

да е така уютно, дейно и с творческа атмосфера. Но да се върнем на нашия проект- смятаме, че ние, 

като ползватели, също трябва да сме отговорни и да пазим изграденото, както и да сигнализираме за 

хора, които рушат. За тази цел ние ще създадем на фейсбук страницата на „Детективи на европейски 

проекти-Ямбол“ форум, на който да се провеждат дебати, да се дават предложения и сигнали, а 

впоследствие би могло да се създаде мобилно приложение, на което това да може да се прави, като 

се разшири неговия обхват за всички аспекти от живота на град Ямбол. 

В youtube канала ни можем да публикуваме видеа, в които да разкажем за други изпълнени проекти 

в областта, да покажем изграденото и ако има проблематични места, да ги дискутираме. Можем да 

направим и видеа с проблемни места от града, с проблеми, които биха могли да бъдат решени с 

европейско финансиране и така да насочим вниманието на властите към тях, да проучим и нагласите 

на жителите на областта. 

Окончателен вид на творческия продукт* 

Това място е предназначено за творческия продукт. Можете да качите вашите творчески продукти и на други 

платформи за споделяне (YouTube, Vimeo, Prezi, и др. – не забравяйте да зададете настройки за 

видеоматериалите, така че да са публично достъпни, както и да въведете тук линка (URL адреса), на който ще 

бъдат публикувани. ВАЖНО: АКО ИЗБЕРЕТЕ ВИДЕОФОРМАТ, НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНАТА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 3 МИНУТИ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xfpfNAcusXo 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако творческият продукт представлява печатно издание, прикачете съответния .pdf файл 

(максимум 1 MB) 

 

Друго важно приложение 

Тук можете да прикачите друг файл, създаден по време на проекта, който считате за особено важен. Файлът 

трябва да бъде максимум 1 MB. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

 

Друг важен линк към външен уебсайт  

Тук може да посочите линк (URL) към допълнителни разработки, публикувани онлайн, освен възложените 

домашни работи, или важен и следен профил в социалните мрежи. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfpfNAcusXo


 

7 
 

https://www.facebook.com/yambolofficial/ 

https://www.facebook.com/yambolofficial/
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ 

Изображение 1* 

Добавете тук снимка на целия екип. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Изображение 2* 

Добавете тук снимка/изображение на СТЕНАТА ASOC. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Изображение 3* 

Добавете тук снимка на ПОСЕЩЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ. Изображението трябва да бъде във 

формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 4* 

Добавете тук снимка от направените интервюта. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 

1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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2 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Заглавие на заключителното събитие за представяне на вашето проучване 

Напишете тук заглавието на вашето заключително събитие. Изберете завладяващо заглавие, което може 

ефективно да обобщи резултатите от вашето проучване! 

Как един проект промени облика на нашия град 

 

Кратко описание на заключителното събитие за представянето 

Напишете кратко описание на заключителното събитие, което възнамерявате да организирате, като използвате 

МАКСИМУМ 400 СИМВОЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАЗНИТЕ ИНТЕРВАЛИ. 

Заключителното събитие ще се организира онлайн, чрез платформата на facebook. Спрели сме се на 

онлайн формата, поради обстановката на пандемия и нежеланието ни да поемаме рискове за 

здравето на присъстващите. Избрахме платформата на facebook като удобна и много ползвана сред 

потребителите от всички възрасти в България. То ще се проведе на 29.06.2020г. и на него ще бъдат 

поканени ученици, учители от нашето училище и широката общественост. Ще бъде разпространено и 

на фейсбук страницата на нашето училище, както и на страницата на Областен информационен 

център-Ямбол. На него ще представим проекта, по който работихме, екипа ни и нашата цялостна 

работа. 

 

Вид на заключителното събитие за представянето 

Отбележете избрания вид на събитието: 

o Вътрешна презентация във вашето учебно заведение (само пред класовете в училището) 

Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни класове/училища 

o Презентация в друго учебно заведение (организирана и с други училища на ASOC на територията) 

o Презентация пред други органи и служби на местната администрация  
Забележка: Само един отговор 

 

Брой на ангажираните лица 

Посочете тук броя на хората, които предвиждате да ангажирате. Броят включва всички участници (обучаващи 

се, преподаватели, родители, институции, издателства, асоциации, организатори, поканени гости) 

o До 30 
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от 30 до 50 

o от 50 до 100 

o над 100 
Забележка: Само един отговор 

 

Вид на поканените гости 

❏ Експерт по избраната тема 

❏ Експерт по отворени данни 

❏ Представител на Europe Direct 

❏ Институционален представител 

❏ Представители на местната преса 

❏ Родители 

Други класове от вашето учебно заведение 

❏ Друго (ПОЯСНЕТЕ) 

Поради това, че събитието ще е онлайн ще бъдат включени широк кръг от поканени-ученици от 

нашето и други училища, родители, учители и широка общественост. 

Забележка: Повече от един отговор 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО 

 

Регион 

Югоизточен 

Област 

Ямбол 

Община 

Ямбол 

Адрес 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B

8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-

106225900956161/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour


 

14 
 

Пощенски код 

8600 

Място 

(напр. сградата на общината, името на учебното заведение, друга обществена сграда и др.) 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B

8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-

106225900956161/?modal=admin_todo_tour 

 

Дата 

(ДД/MM/ГГГГ) 

29.06.2020г. 

Час 

(Напр. 09:00 - 13:00 ч.) 

15.00 часа 

 
 
 

Линк 

Посочете тук линка (URL) към уебстраница или страница в социалните мрежи, където е публикувана 

информацията за представяне на събитието. 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B

8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-

106225900956161/?modal=admin_todo_tour 

 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161/?modal=admin_todo_tour
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Плакат на организираното събитие 

Прикачете плаката на събитието. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ПРИКАЧЕТЕ ФАЙЛ 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни 


