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Abstract 

Cities are complex multifunctional objects that can be defined as demographic, 

environmental, transport, administrative-territorial and industrial production systems. The issue 

of smart cities is studied mainly by urban planners, architects, geographers, regionalists, 

economists, IT specialists. 

Large international companies, such as IBM, Cisco Systems, and Siemens AG, rely 

primarily on technological components as the key to transforming cities into intelligent systems. 

Their approach has been criticized by authors such as Adam Greenfield, an urbanist who, in his 

work “Against the Smart City” (2013), argues that technologically constructed cities such as 

Masdar City (UAE), Songdo (South Korea) avoid practice knowledge of how our cities function, 

and the desired visions for their planning are limited in most cases only to the use of technology 

(monitoring, control, etc.). This does not address the question of how technology can be used to 

stimulate citizens to make decisions that can improve the urban environment, so they become 

passive users of innovation and do not initiate ideas for optimizing the urban environment. 
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Увод 

Развитието на всеки интелигентен град се свързва със съществуването на някои 

основни характеристики:  

• Технологии, хора и институции – конкретизирането на тази рамка, се свързва 

с акцентирането около  основните компоненти от развитието на един интелигентен град. 

Посочената рамка се състои от технологични, институционални и човешки фактори. Към 

технологичните фактори се отнасят ИТ инфраструктурата и интелигентните приложения. 

Този тип фактори се разглеждат само като предпоставки за развитието на интелигентен 

град, но те от своя страна изискват ангажираност от страна на заинтересованите лица и не 

на последно място желание за сътрудничество между граждани и публични институции. 

Човешките фактори се отнасят до създаването на човешки капитал и образование за 

градско развитие. Третият компонент се отнася именно до институционалните фактори, 

които се отнасят до изграждане на интелигентно публично управление, внедряващо 

политика за изграждане на интелигентен град. 

• Интелигентни градски инициативи – тук се включват всички инициативи, имащи 

ефект върху подобряване на градската жизнена среда; 

• Интелигентно правителство – интелигентното управление се отнася до 

внедряването на технологии и иновации, с цел постигане на по-ефективно и интелигентно 

управление от страна на администрациите. Този процес е свързан с подобряване на 

демократичните процеси и трансформиране на начините за предоставяне на интелигентни 

услуги за гражданите и бизнеса, като електронни услуги, подаване на сигнали в реално 

време и т.н. 

• Интелигентен транспорт – под интелигентен транспорт се разбира 

интегрираното прилагане на съвременни технологични решения и иновации в транспорта 

(интелигентни системи за контрол на движението и трафика в града в реално време, 

видеонаблюдение, интелигентни паркинг системи 

• Интелигентно здравеопазване – Целта на интелигентното здравеопазване е да се 

даде възможност за създаването на интелигентни решения, които да подпомагат 

специалистите в процеса на работа, както и самите пациенти. 
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• Интелигентно образование - Използване на интелигентни приложения и 

дигитални технологии в процеса на обучение, с цел създаване на интелигентен човешки 

капитал; 

• Интелигентна икономика - Основната цел на интелигентния град е да насърчава 

иновациите и да повишава конкурентоспособността. Характеристиките на този компонент 

включват разнообразни възможности за заетост с гъвкавост на пазара на труда, 

диверсификация, насърчаване на интелигентното предприемачество и иновациите, както и 

повече производителност чрез локална, регионална и глобална взаимосвързаност. 

• Информационна и комуникационна инфраструктура – интегрирането на ИКТ 

инфраструктурата с физическата инфраструктура е от основно значение за развитие на 

градовете. 

• Устойчива околна среда – приложенията на информационните и 

комуникационни технологии в градската среда, предполага и създаването на устойчива 

околна среда, насочена към ефективно управление на водните ресурси, отпадъци,  

 

Фактори за развитие на интелигентните градове 

В по-голяма част от научната литература по отношение на интелигентните градове 

се поставя акцент върху постигнатите резултати, а не върху изграждането на 

интелигентните градове. Именно затова факторите (външни и вътрешни), които влияят 

върху една градска територия, имат много голямо значение при изграждането на 

интелигентни градове. Факторите, които са разгледани в настоящия труд са разделени в две 

групи: вътрешни и външни фактори. 

Към вътрешните фактори са включени: гражданско участие, лидерство и 

инфраструктура.  

Гражданското участие в процесите на формулиране на политики за 

градоустройствено планиране е изключително важно, тъй като по този начин гражданите 

дават обратна връзка за всички проблеми, които те идентифицират в града, възможните 

решения и желания, за нещата които биха могли да се реализират. За целите на за 

устойчивото градско развитие е необходимо прилагането на планираните градски 

политики, но с участието на различни групи от граждани, които да вземат участие в процеса 
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на формулиране на идеи и решения. Интелигентността на гражданите се оценява по 

отношение на способността им да споделят информация и идеи както с други граждани, 

така и с органите на местните власти. Гражданите се явяват основен елемент в развитието 

на концепции за интелигенти градове, макар и не винаги да имат желанието да се включат 

в процеса на вземане на решения.  

Във всеки един интелигентен град трябва да бъде заложена концепцията за 

интелигентни общности, която се отнася до различни фактори като афинитет към ученето 

през целия живот, социално и етническо множество, гъвкавост, креативност, 

космополитизъм, участие в обществения живот. Проблемите, свързани с градските 

агломерации, могат да бъдат решени чрез креативност, човешки капитал, сътрудничество 

между съответните заинтересовани страни и техните ярки креативни идеи и „интелигентни 

решения“.  

Лидерството сред местните власти е един от ключовите фактори за постигане на 

интелигентно градоустройствено планиране. Способността и квалификацията на местните 

власти е с голямо значение в процеса на трансформиране на един град в интелигентна 

система.  

Основата, на която се гради концепцията за интелигентен град е изграждането на 

информационна и комуникационна инфраструктура: безжични мрежи, Интернет на 

нещата, инсталиране на сензори, датчици и камери, внедряване на иновативни технологии. 

Разбира се, ролята на технологичната инфраструктура е да обвърже всички устройства, 

инсталирани в града в една обща система, която функционира като едно цяло и събира, 

анализира, обработва получените данни и информация, на основата, на които могат да 

бъдат разработвани различни модели и прогностични варианти. Трябва да се направи и 

отклонението, че технологичната инфраструктура не би могла да функционира ефективно 

без наличието на човешки капитал. 

Към външните фактори за развитието на интелигентни градове се отнасят: 4-

та Индустриална революция, политическа воля и заинтересовани страни. 

Четвъртата индустриална революция за първи път е въведена като понятие през 2016 

г. на годишната среща на Световният икономически форум в Швейцария. Под това понятие 
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се има предвид следващо поколение на индустриална революция, водена от изкуствен 

интелект, роботи и науки за живота.13 Индустриалната революция е изключително важен 

елемент в развитието на концепции и стратегии за интелигентни градове, тъй като се явяват 

двигател за растеж и нова парадигма за разрешаване на проблеми. 

Политическата воля в процеса на трансформиране на градовете в интелигентни 

системи е изключително важна част, тъй като без желание за постигане на добри резултати 

на национално и местно ниво, няма как да бъде реализирани каквито и да е било иновации 

в градоустройственото планиране.  

Интеграцията и колаборацията между всички заинтересовани страни в процеса на 

трансформация на един град в „smart city” е неизменна част за постигането на добри 

резултати различни области. По отношение на интелигентните градове заинтересованите 

страни могат да бъдат разделени на преки и непреки. Към преките заинтересовани страни 

се включват гражданите, местните власти и местните предприятия. Гражданите се явяват 

най-преките бенефициенти от използването на интелигентни градски услуги. Местните 

власти са основните участници в изграждането на интелигентни градове и предоставяне на 

услуги на гражданите. Местните предприятия в интелигентните градове могат да се 

възползват директно от създаването на нови печалби чрез използване на инфраструктурата 

на даден град. Индиректните заинтересовани страни включват всички доставчици на 

интелигентни градски технологии и приложения, строителите на интегрирани системи и 

доставчиците и операторите на инфраструктурни услуги. Именно поради тази причина 

заинтересованите страни се явяват критичен елемент в изграждането на интелигентни 

градове, а колаборирането и интегрирането между всички тях, води до постигането на 

успешни резултати. 

Разбира се, влиянието на факторите не се изчерпва само с посочените, значение имат 

и качеството на предлаганото образование, здравната инфраструктура и услуги, 

насърчаването на творчески индустрии и т.н. 

 
13  Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond”, WEF Global Agenda, Fourth 
Industrial Revolution. Available online: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourthindustrial-
revolution-what-it-means-and-how-torespond/ (assessed on 22 July 2018). 
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В заключение, може да се каже, че интелигентните градове в много случаи се развиват 

като концепция, с цел разрешаването на проблеми, възникнали в дадена област от 

обществено-икономическия живот, но освен това на тях все повече се гледа като нов 

двигател за икономически растеж и нова област в управлението и планирането на градската 

инфраструктура. 

Принципи на интелигентните градове 

В процеса на изграждането на всеки интелигентен град, стоят основни принципи, 

които имат съществена роля в процесите на вземане на решения и внедряването на 

интелигентни технологии в градската среда. Изведените принципи  

В следващите страници ще посочим няколко принципа в процеса на изграждане на 

смарт градовете: 

1. Визия отвъд технологиите - изграждането на интелигентен град е един много 

сложен процес, надхвърлящ далеч технологиите. Градовете представляват сложни 

социално-технически системи, в които внедряването на смарт концепцията предимно е 

резултат от внедряването на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) услуги, 

приложения и инфраструктури за смекчаване на градските проблеми и предизвикателства. 

Lerner (2014), споделя че днешните градове, които имат стремежа да се трансформират в 

интелигентни трябва да насочат усилията си към реализирането на голям брой малки 

проекти, които постепенно подобряват градската жизнена среда.14 Този подход е 

изключително подходящ, особено във времена на ограничени финансови ресурси в 

бюджетите на градовете, но той от своя страна изисква създаването на динамична, гъвкава, 

отворена за сътрудничество среда, която укрепва капацитета на всички публични и частни 

организации, участващи в процеса на създаване на интелигентна среда. 

2. Сътрудничество – сътрудничеството е от ключово значение за прилагането на 

стратегиите за развитие на интелигентните градове. Сътрудничеството трябва да се гради 

на общата координация на усилията между граждани, НПО, публични и частни 

 
14 Lerner, J., 2014, Urban Acupuncture: Celebrating Pinpricks of Change That Enrich City Life. Island Press, 
Washington, DC. 



136 
 

организации, научни институции и бизнес.15 В този процес е важно да се стимулира и 

увеличи участието на гражданите в процесите на създаване на дигитални услуги от 

обществен интерес. Участието на гражданите в създаването на един интелигентен град 

може, освен това да „подобри качество на вземане на решения и да улесни изпълнението 

на действията…,за да се предостави един по-добър начин за справянето с междусекторни 

въпроси, а това означава, че се гарантира, че предприетите действия и предоставяните 

услуги отразяват повече нуждите на хората.16 

3. Комбиниране на подхода отгоре – надолу и отдолу – нагоре – развитието на 

един интелигентен град винаги изисква комбинирането на два подхода отгоре – надолу и 

отдолу – нагоре. Причината за ефективността от комбинирането на тези два подхода, се 

крие в следните факти: на първо място, когато се прилага в процеса на вземане на решения 

единствено подхода „отгоре – надолу“, крие винаги опасност от авторитаризъм. 

Прилагането единствено на подхода „отдолу – нагоре“ крие в себе си опасност от хаос и 

липса на идея за визия в дългосрочен план.17 

Тук една от основните роли е на правителствата, които трябва да насочат усилията 

си към разработването на стратегии за внедряване на концепция за интелигентен град, но 

това дейностите им да бъдат насочени към създаване на благоприятни условия за всички 

публични и частни организации, които да обединят своите знания, умения и интереси и да 

си сътрудничат при предоставянето на проекти и инициативи за интелигентен град. 

Освен това действията на местните власти трябва да бъдат насочени към 

увеличаване на капацитета на града, именно с цел внедряване на смарт концепция. Това 

може да се случи, чрез действия, насочени към генериране на интерес и информиране на 

общността, стимулиране на колаборирането между всички заинтересовани страни, 

привличането на нови участници в процеса на внедряване на концепцията за интелигентен 

 
15 Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T., 2010. Exploring quadruple helix: outlining user-oriented innovation 
models. Working paper. University of Tamperehttps://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65758/978-951-44-
8209-0. pdf?sequence=1, последно достъпен на 12.02.2021 г. 
16 Santucci, L., Oele, J., Jordán, R., Valenzuela, B., Barth, B., Stipisic, M.M., Andersson, K., Wehmer, N., 2011. Are we 
building competitive and liveable cities? Guidelines for developing eco-efficient and socially inclusive infrastructure. 
United Nationshttp:// www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52019/Guidelines.pdf, последно достъпен на 
12.02.2021 г. 
17 Breuer, J., Walravens, N., Ballon, P., 2014. Beyond defining the smart city: meeting topdown and bottom-up 
approaches in the middle. TeMA J. Land Use Mobil. Environ. 7, 153–164.  
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град, повишаване на публичната информираност относно потенциалните ползи, които 

информационните и комуникационни технологии могат да донесат на градовете. 

Форуми, конференции, хакатони, семинарите и курсове за обучение са 

допълнителни дейности, които се реализират от публични институции, частни 

организации, научни организации в градовете, с цел да се поддържа и увеличава капацитета 

сред хората за участие във внедряване на интелигентни инициативи. 

4. Изграждане на стратегическа рамка – изграждането на стратегическа рамка 

има за цел да бъдат определени дългосрочна визия за развитие, цели и приоритети за 

внедряване на ИКТ решения и трансформация към интелигентен град, основни опорни 

точки, върху които ще се фокусират действията за постигане на поставените цели. 

5. Ускоряване на цифровата трансформация – за ускоряването на цифровата 

трансформация е необходимо местните власти да създадат работни групи, чиято роля е 

свързана с ускоряването на процесите на трансформация в градската среда, чрез 

укрепването на капацитета на хората и организациите, с цел сътрудничество при 

реализирането на съвместни инициативи и иновативни проекти, свързани с ИКТ 

инфраструктура и технологии. Целта на една такава работна група е да предоставя 

информация за всички налични механизми и финансови ресурси за финансиране на 

иновативни проекти, да осъществяват партньорства с международни мрежи от 

интелигентни градове, да наблюдават инициативите и интервенциите, които се 

осъществяват в града и до колко те допринасят за трансформацията на града, и да генерират 

интерес чрез популяризиране на интелигентния град. 

 

Интелигентни решения в развитието на умните градове 

Градовете се разрастват и разширяват все повече, което неминуемо води до 

внедряването на интелигентни и иновативни решения и технологии за подобряване на 

производителността, увеличаване на оперативната ефективност и намаляване на разходите 

за управление в интелигентните градове. Градовете се превърнаха в центрове за споделяне 

на знания. Технологиите и решенията, необходими за създаването на интелигентни 

градове, тепърва започват да се развиват. Същността на интелигентните градове се отнася 
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до предоставянето на интелигентни услуги на своите граждани, които могат да улеснят 

техния живот и да спестят времето им.  

Оттук нататък можем да говорим за три основни типа технологии: в развитието на 

интелигентните градове: технологии за събиране на данни, технологии за приложение за 

услуги и технологии за съхранение и анализ. По-нататък ще разгледаме новите технологии 

в интелигентните градове и каква е тяхната роля в модела. 

Фигура 1. Екосистема на интелигентните градове 

 

 

 

 

Мрежи и комуникации 
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Една част от технологичните решения в трансформирането на градовете в 

интелигентни системи са WAN технологиите с ниска мощност, като Wi-Fi, Bluetooth LE, 

ZigBee, както и лицензираните клетъчни мрежи, като 3G/4G и навлизащата вече 5G мрежа. 

Wi-Fi е безжична мрежова технология, която създава локална мрежа. Интернет 

връзката през Wi-Fi идва от модем, който реално разчита или на физическа връзка, какъвто 

е оптичния LAN кабел или безжична връзка с клетъчна кула. 

ZigBee също е технология за безжична мрежа, която използва стандарт IEEE 802.15.4 

с отворен код. 18 

Zigbee и Z-Wave са безжични протоколи, които позволяват на свързаните устройства 

да “говорят” помежду си, използвайки нискоенергийни радиовълни. Именно тази 

технология позволява на устройствата да останат свързани помежду си.19 

Интернет на нещата (Internet of things) 

Използването на Интернет на нещата в процеса на изграждане на интелигентните 

градове играе жизнена роля в процесите на градоустройствено планиране. Устройствата за 

Интернет на нещата (IoT), като свързани сензори, светлини и измервателни уреди, могат да 

събират и анализират данни за по-доброто функциониране на интелигентните градове - 

което прави IoT „технология за събиране на данни“. 

С помощта на Интернет на нещата, градовете могат да използват тези данни за 

подобряване на инфраструктурата, комуналните услуги и други, които позволяват да се 

следи състоянието на инфраструктурата в реално време. На практика това означава, че 

градовете използват сензори, датчици и WiFi устройства с възможност за „комуникация“ с 

други устройства и с хората. Тези IoT устройства предоставят на местните власти данни в 

реално време за нуждите на общността, а градските мениджъри използват тази 

информация, за да създават иновативни и адекватни решения, с цел да направят 

пренаселените градове по-ефективно управляеми и по-достъпни за всички.20 

 
18 https://smartarena.bg/wifi-zigbee-zwave-sravnenie/, последно достъпен на 11.03.2021 g. 
19 https://smartarena.medium.com/zigbee-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-zwave-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-wifi-cc66c759b874, последно достъпен на 11.03.2021 г. 
20 https://www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/new-technologies-smart-cities/ 
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5G мрежата има за цел да отговори на някои от ключовите бъдещи нужди на смарт 

градове с по-висока честотна лента, гаранции за доставка и производителност, адаптивност, 

енергийна ефективност, и възможности в реално време.5G е технология от пето поколение, 

която осигурява по-високи скорости, по-ниско времезакъснение при прехвърляне на данни 

и по-голям брой едновременно свързани устройства.21 Използването на 5G при развитието 

на интелигентните градове ще окаже влияние върху начина, по който се обработват 

данните, услугите, които ще се предоставят от страна на публичните и местни власти. 

Смарт управлението на паркирането, трафика, извозването на отпадъците, следенето на 

параметрите на околната среда и др. ще се променят значително благодарение на 

използването на 5G.  

Способността на 5G технологията да поддържа изкуствен интелект, виртуална 

реалност, Интернет на нещата (IoT), ще доведе до създаването на такива иновации и 

предлагането на услуги в градовете, каквито все още не можем да си представим. Освен 

това се очаква ползите да бъдат и по отношение на подобряване на околната среда. В доклад 

на GESI DELOITTE, въглереродните емисии биха спаднали от 1.34 Gt до 2030 г.22 

Кибер-физическите системи са другият важен технологичен компонент в 

развитието на интелигентните градове. Кибер - физически системи са „интелигентни 

системи, които съдържат хардуер и софтуер, както и ефективно интегрирани физически 

компоненти , които си взаимодействат тясно помежду си , за да отразяват промяната в 

състоянието на реалния свят.23 

Облачните изчисления се „отнасят както до софтуерни приложения, предоставяни под 

формата на уеб услуги, така и до достъпа до хардуерните и системни ресурси на 

изчислителните центрове (data centers), които предлагат тези услуги“.24 

Реализирането на интелигентните градове не би могло да се случи без облачните 

технологии и изчисления.  

 
21 https://www.vivacom.bg/bg/5g 
22 5G и ние: Доклад на Европейската асоциация на операторите на далекосъобщителни мрежи 
23 Дамянов, Д., Гешев, Т., Чукалов, К., КИБЕР-ФИЗИЧНИТЕ СИСТЕМИ, ОСНОВА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ 
24 Младенова, М., ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ (CLOUD COMPUTING): СЪЩНОСТ, ПРЕДИМСТВА, НЕДОСТАТЪЦИ И 
РИСКОВЕ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ, Издателство: Интел Ентранс 
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Най-важната роля в използването на облачните решения в управлението на 

интелигентните градове е доставчиците да създадат възможно най-широк спектър от 

услуги с най-добри и иновативни решения за всички градове, които тръгват по пътя към 

внедряване на иновации в планирането на градската инфраструктура. 25 

Отворени данни  

Друг важен технологичен аспект в управлението на интелигентната градска 

инфраструктура, са отворените данни. Въпросът с използването на отворените данни е 

свързан с това до каква степен публичната политика и съответно публичните агенции 

насърчават и дават свободен достъп до публични данни. Данните с отворен достъп 

насърчават използването на технологии, тъй като градовете разработват портали с отворен 

достъп за всички заинтересовани страни. Еволюцията в използването на отворените данни 

разширява наличната информация, отнасяща се до градските операции. Основната цел в 

използването на отворените данни е да може да се предостави възможност на трети страни 

да използват тази информация за подобряване на градските услуги и за насърчаване на 

иновациите в градската среда. Има много примери от различни градове, които водят усилия 

за използване на отворени данни с местни компании за създаване на мобилни приложения 

в областта на транспорта, трафика, туризъм и др. 

Един от добрите примери идва от Сеул, столицата на Южна Корея с инициативата 

Open Square 2, стартирана април 2012 г. Чрез инициативата Сеул цели да стимулира 

използването на публични данни от фирми и физически лица за създаването на добавена 

стойност не само за самите тях, но и за обществото. За тази цел Сеул е направил публично 

достъпни повече от 880 различни категории от данни, свързани с отглеждането на деца, 

обществен транспорт, паркинг места, препоръчани ресторанти и др., като всичките са 

придружени с карти и линкове към самата информация.26 Градската администрация чрез 

публично достъпните данни, стимулира разработването и на приложения, които да 

подобрят качеството и ефективността на градските услуги. 

Геймификация  

 
25 https://cio.bg/softuer/2018/04/04/3433299_umnite_gradove_se_nujdaiat_ot_oblaka/, последно достъпен на 
14.03.2021 г. 
26 https://data.seoul.go.kr/, последно достъпен на 02.04.2021 г. 
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Инструментите за компютърна симулация и игри също могат да бъдат полезен 

инструмент за предоставянето на различен и по-отворен подход към планирането и 

управлението на градовете. Съществуват такива практики и примери от различни градове, 

използващи симулационни игри, с цел по-интелигентното управление на градовете. 

Например игрите „CityOne Game“ на IBM27 и „Play the City“28, се използват от градове, като 

Истанбул. Амстердам, Мемфис, Чикаго, Ню Йорк, като начин за създаване на общности по 

интереси и разработване на стратегии за градско развитие. 

Големи бази данни 

Градовете ежедневно генерират големи бази данни, отнасящи се до техните 

ежедневни операции. Анализирането на този голям обем от данни в реално време 

подпомага местните власти и всички заинтересовани лица да управляват ефективно този 

масив от данни, с цел подобряване на ефективността на управленските процеси, 

създаването на иновации и нови услуги в градската среда, подобряващи качеството на 

живот на гражданите. 

Градовете вече имат разширен достъп до различни софтуерни изчислителни 

инструменти, за да управляват и анализират големи бази данни. Заедно с комбинации от 

различни технологични решения, като Hadoop (колекция от софтуерни програми с отворен 

код, която улеснява използването на мрежа от много компютри за решаване на проблеми, 

включващи огромни количества данни и изчисления29), HIVE (софтуер за проект за 

съхранение на данни, изграден на върха на Apache Hadoop за предоставяне на заявки и 

анализ на данни.30) и др. Има много такива примери, като например в Ню Йорк, където е 

разработена системата Fire Cast, която анализира данните от 6 департамента, с цел да се 

идентифицират сгради с висока пожарна опасност.  

Благодарности! 

 
27 http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/cityone/index.jsp, последно достъпен на 02.04.2021 г. 
28 http://www.playthecity.nl/, последно достъпен на 02.04.2021 г. 
29 https://hadoop.apache.org/ 
30 https://hive.apache.org/ 
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Статията е резултат от реализирането на проект „Регионални неравенства в България“, с 

договор № 80-10-30 от 22.03.2021г. финансиран от бюджета за научни изследвания на СУ 

“Св. Климент Охридски” за 2021г. 
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