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АВТОБИОГРАФИЯ 
 
 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  Хаджийска Борислава Станилова 

Адрес  гр. Самоков, пощ. код 2000, България 

Телефон  +359 878 436350 

Факс   

E-mail  bshad@abv.bg 

 

Националност  България 

 

Дата на раждане  24.07.1969 Г. 

 
ТРУДОВ СТАЖ 
 

 

 

• Дати (от-до)  26.11.2018 г. до сега 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Директор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 

• Дати (от-до) 

 Планиране, организиране и ръководене на учебно-възпитателния  процес и 
цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. 

 

 

07-08.2017 – 25.11.2018 г. 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по 
български език и литература и по културология; изграждане на общи знания, 
умения и ценности у учениците според съответната им възраст; 
диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес. 

Участие в училищни комисии. 

   

 
• Дати (от-до) 

  
26.11.2018 г. до сега 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Директор 

 

• Дати (от-до) 

  

01.07.2015 - 01.10.2015 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата  Образование  
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на работа 

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по 
български език и литература и по културология; изграждане на общи знания, 
умения и ценности у учениците според съответната им възраст; 
диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес. 

Участие в училищни комисии. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране, организиране и ръководене на учебно-възпитателния  процес и 
цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. 

 

 

• Дати (от-до)  01.07.2015 - 01.10.2015 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература и по културология; изграждане на общи знания, умения и ценности у 
учениците според съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на 
постиженията на учениците и на учебния процес. 

Участие в училищни комисии. 

 

• Дати (от-до)  20.04.2015 г – 30.06.2015 г. 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Директор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране, организиране и ръководене на учебно-възпитателния  процес и 
цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. 

  

• Дати (от-до)  16.06.2015 г.  – 20.04.2015 г. 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература и по културология; изграждане на общи знания, умения и ценности у 
учениците според съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на 
постиженията на учениците и на учебния процес. 

Участие в училищни комисии. 

 

• Дати (от-до)  05.09.2013 г. – 16.06.2014 г. 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Директор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране, организиране и ръководене на учебно-възпитателния  процес и 
цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. 

 

• Дати (от-до)  01.09.2003 – 05.09.2013 

• Име и адрес на работодателя  Професионална гимназия по туризъм – Самоков  ул. „Софийско шосе” №18 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 
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• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература и по културология; изграждане на общи знания, умения и ценности у 
учениците според съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на 
постиженията на учениците и на учебния процес. 

Участие в училищни комисии. 

 

• Дати (от-до)  01.01.2000г. – 01.09.2003г. 

• Име и адрес на работодателя  СОУ „Отец Пайсий” – Самоков  ул. „Булаир” №2 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според 
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците и на учебния процес 

 

• Дати (от-до)  01.02.2002г – 13.05.2002г. 

• Име и адрес на работодателя  Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Самоков, пл. „Зафари Зограф”№1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Култура  

• Заемана длъжност  Библиотекар 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обслужване на читатели в заемна и читалня в детски отдел на библиотеката. 
Организиране и провеждане на мероприятия, предназначени за осмисляне 
свободното време на децата и учениците. 

Анализиране процеса на работа в библиотеката. 

 

• Дати (от-до)  14.09.1999 – 01.09.2000 

• Име и адрес на работодателя  Профилирана гимназия „Константин Фотинов”, Самоков ул."Цар Борис III" 47 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според 
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците и на учебния процес. 

 

• Дати (от-до)  01.09.1998 – 30.06.1999 г. 

• Име и адрес на работодателя  ОПУ „Неофит Рилски” гр. Самоков, ул. „Софийско шосе”№3 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според 
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците и на учебния процес. 

 

• Дати (от-до)  15.09.1995г. – 01.09.1998 г. 

• Име и адрес на работодателя  СОУ „Отец Пайсий” – Самоков  ул. „Булаир” №2 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по български език и литература 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране и подготовка на учебния процес; провеждане на обучение по български 
език и литература; изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците според 
съответната им възраст; диагностициране, оценяване и отчитане на постиженията на 
учениците и на учебния процес. 
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• Дати (от-до)  1991-1992 

• Име и адрес на работодателя  ДФ „Култура”, София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Книгоразпространение 

• Заемана длъжност  Книгоразпространител (управител на книжарница) 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обработка на заявки; обслужване на клиенти; попълване на отчетни документи. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2008г. 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и 
усъвършенстване на учителя 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Изследователска дейност на учителя по български език и литература  

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Втора професионалноквалификационна степен 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  2005г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и 
усъвършенстване на учителя 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Иформационни технологии в обучението, потребности от развитие на учениците, 
съвременни педагогически технологии, философия на промените в обучението по 
български език и литература в контекста на ДОИ, психологични и сициолингвистични 
аспекти на обучението в създаването на текст.  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Трета професионалноквалификационна степен 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  2002г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и 
усъвършенстване на учителя 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Четвърта професионалноквалификационна степен 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  2000г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Департамент за информация и 
усъвършенстване на учителя 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Анализът по литература, методика на преподаването на български език и литература 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Пета професионалноквалификационна степен 



 Page 5 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  1991 – 1995г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Българска литература, руска литература, западноевропейска литература, славянска 
литература, антична литература; езикознание, фонетика и лексикология, морфология 
на съвременния български език, синтаксис на съвременния български език и 
стилистика на съвременния български език; методика на българския език и 
литературата, педагогическа психология. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Учител по български език и литература 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 7 (седмо) образователно и квалификационно ниво 

 

• Дати (от-до)  1988 – 1990г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Държавен библиотекарски институт – София 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Българска литература, детска литература, западноевропейска литература, 
културология, книгоразпространение 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Книгоразпространител 

 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 6 (шесто) образователно и квалификационно ниво 

 

• Дати (от-до)  15.09.1984 – 20.06.1988 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров”, град Самоков 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Общообразователни предмети, електротехника, радио и телевизия 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно-специално образование, професия „Радио и телевизия” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Втора степен на професионална квалификация по професия „Радио и телевизия” 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Руски език  

• Умения за четене  Много добро  

• Умения за писане  Добро  

• Умения за разговор  Добро  

 

  Английски език  

• Умения за четене  Основно  

• Умения за писане  Елементарно  

• Умения за разговор  Елементарно  
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, 
в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната работа 
са от съществено значение 

(например в културата и спорта) и 
др. 

 Комуникативност, отговорност и диалогичност в общуването 

Отлични умения за екипна работа. 

Добри ораторски способности.  

Лидерски качества.  

Принципност при следване на правилата. Съблюдаване на субординацията. 

Толерантност към възгледите на хората и разбиране на необходимостта от различни 
възгледи, ценности и вярвания. Проявяване на разбиране в проблематични ситуации. 
Интерес към различните позиции и гледни точки в сложни професионални ситуации.  

Постоянен стремеж към личностно развитие и усъвършенстване.  

Умения за справяне с кризисни ситуации и способности за решаване на конфликти. 

Стремеж към обективност и справедливост в личните и професионалните отношения. 

 

Социалните умения са придобити както вследствие житейския опит и стремежа към 
личностно развитие (четене и осмисляне на художествена и научна литература), така 
и от участия в семинари и обучения от различно естество. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 МНОГО ДОБРИ ОРГАНИЗАЦИОННИ И РЪКОВОДНИ УМЕНИЯ. СПРАВЯНЕ СЪС ЗАДАЧИТЕ В 

СРОК. 

СТРИКТНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА; ОРГАНИЗИРАНОСТ, ИНИЦИАТИВНОСТ И 

ЕНЕРГИЧНОСТ.  

УМЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА РАБОТАТА; КООРДИНАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ГЪВКАВОСТ В ПРОЦЕСА НА 

РАБОТА. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ  МИ УМЕНИЯ СА РАЗВИТИ В УПРАВЛЕНИЕТО И КООРДИНИРАНЕТО НА 

УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ И УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Отлично владеене на офис пакета (Microsoft office:Word, Excel, Power Point, Publisher  
и др.)  

Добро владеене на приложенията на графична и видео обработка   

Отлично владеене на Интернет.  

 

Национален педагогически център: Удостоверение за компютърна грамотност: работа 
с: MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet; и др.   
 

Администратор и автор на блогове на проекти, по окито работи училището 
 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 ЕСЕИСТИЧНИ  СПОСОБНОСТИ, УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ 
 

ТЕМАТИЧЕН  И ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ДВЕ  БРОШУРИ. 

СЕЛЕКЦИЯ И РЕДАКТЦИЯ НА СБОРНИК С ЕСЕТА  „ДОБРОТО В НАС”   

РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „АЛТЕРНАТИВА 13” ОТ 2008 – 2012Г. 

АДМИНИСТРАТОР, РЕДАКТОР И АВТОР НА БЛОГА  „АЛТЕРНАТИВА 13” 

http://alternativa13pgt.weebly.com  

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 Национален педагогически център: Удостоверение за обучение върху интерактивни 
методи на обучение. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Да 

 

http://alternativa13pgt.weebly.com/
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УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ  
И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 
 (включително период на  
изпълнение/продължителност)  

 Еразъм + 
 

 
 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ В ПОРТФОЛИОТО 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Справка – опис на проектите, програмите и дейностите, по които работя 
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УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ 
И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 

 ОПИТ В ОБУЧЕНИЕТО , РАЗРАБОТВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ  

 

ОБУЧЕНИЕ  

Удостоверение от Национален педагогически център за обучение. „Разработване и 
управление на проекти” 

Удостоверение за завършено обучение за потенциални бенефициенти за подготовка 
на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
финансирана от Европейския социален фонд 2007-2013г. -  „Развитие на капацитет за 
кандидатстване по Структурните фондове – изграждане на механизъм за 
разработване на проекти. Разработване на проектни предложения според 
изискванията на Европейския социален фонд” – 

УПРАВЛЕНИЕ  

Координатор на проект: 

30.09.2015г . проект ЕРАЗЪМ + проект „Да готвим вкусно по френски”с партньор 
Франция 

01.08.2012г. - 30.10.2014г. проект „Култура, климат и природа – отговорност за нашето 
европейско бъдеще” (Culture, Climate and Nature – the Responsibility for our European 
Future) по програма „Учене през целия живот“, секторна програма  „Коменски“, дейност 
многостранни партньорства, партньори Германия, Италия, Испания, Полша, Гърция и 
Литва.  

10.09.2009г – 30.10.2010г. проект №2009-1-BG1-LEO01-01745 „Бизнес туризъм – 
туризмът на бъдещето“ по програма „Учене през целия живот“, секторна програма 
„Леонардо да Винчи“, Мобилност към ЦРЧР на ЕС с партньор Tellus Group Ltd. - Work 
Experience UK и Tellus France S.A.R.L. 

30.06.2008г – 30.10.2009г. проект №2008-1-BG1-LEO01-00285 „Мобилност в 
управлението на семейни хотели“ по програма „Учене през целия живот“, секторна 
програма „Леонардо да Винчи“, Мобилност „Леонардо да Винчи“, Мобилност към 
ЦРЧР на ЕС  с партньор F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und 
Umschulung Sachsen GmbH, Германия. 

01.10.2008г – 06.01.2009г. проект „Да възстановим добрата традиция на училищния 
ритуал“ по Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул 
„Ритуализация на училищния живот” към МОН. 

Ръководител на проект: 

2013-2014 проект „Нова възможност за моето бъдеще”- валидиране на знания, умения 
и компетентности 

2013-2015 – проект „Нов шанс за успех”- обучение на възрастни 

2013-2014 – ПРОЕКТ №2013 – 1 - BG1 – LEO01 – 08900 „Италиански опит в културния 
туризъм” по програма Леонардо да Винчи, Мобилност към ЦРЧР на ЕС; страна 
домакин - Италия 

2009 – 2010г. – ПРОЕКТ № BG051PO001-4.2.03-00510 „Червени светлини и зелени 
коридори” – програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС 

 

  03. 2007г. проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност” , финансиран от Министерството на културата  

 

Участие в проекти: 

 

2011 - 2013г. – ръководител ИИД по проект „Успех“ на МОМН  - АТЕЛИЕ „ОТКРИТА СЦЕНА” 
, КЛУБ  „НА КИНО - ЗАЕДНО” И  КЛУБ „ЖУРНАЛИСТ”  

2011 - 2012г. – обучител по проект „Нов шанс за успех“ на МОМН 

 

УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

от 01.09.1995 г.  до 30.11.2015г. 
Организатор на училищни мероприятия – тържества, конкурси, презентации, 
инициативи 
 
Председател на комисията по организиране на училищни тържества към ПГТ 
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Член на комисията по изготвяне предложение за Вътрешни правила за работната 
заплата към ПГТ 

Председател на комисията за противообществени прояви към ПГТ(до 2013г.) 

Председател на Методическото обединение по общообразователна подготовка към 
ПГТ (до 2013г.) 

 

Оценител писмени работи по български език и литература от ДЗИ 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  РЪКОВОДИТЕЛ  АТЕЛИЕ „ОТКРИТА СЦЕНА” И КЛУБ „ЖУРНАЛИСТ” КЪМ ПГТ 
 
НАГРАДИ: 

ВТОРА НАГРАДА В ЛИТЕРАТУРНИЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ PUBLIC REPUBLIC  

ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ НА ТЕМА „ДОБРОТО В НАС”, КАТЕГОРИЯ „ЕСЕ”  

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „БИЗНЕС ТУРИЗЪМ  – ТУРИЗМЪТ НА БЪДЕЩЕТО” ПО 

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА  ЛЕОНАРДО ДА  ВИНЧИ, 
МОБИЛНОСТ ЗА 2010Г. 
 
СТРАНИЦИ В КОМПЕНДИУМИ НА ПРОГРАМА  ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, МОБИЛНОСТ ЗА 2008 И 

2009Г. 
 
ИЗЯВИ В НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ ПОД ФОРМА НА ИНТЕРВЮТА, ПОЗИЦИИ, 
ФЕЙЛЕТОНИ, СТАТИИ. 
 

ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА, ИЗКУСТВОТО, ДУХОВНОСТТА, ТУРИЗМА 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

 

 

Съгласен/-на съм да взема участие  в дейностите по настоящия проект по процедура 
„BG05M2OP001-3.002 – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА 
ЗАКРИЛА” 

 

Подпис: 

 

 

 

http://www.public-republic.com/

