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Щастливо детствоЦарство на
веселие и игри

Живот в различен свят, царствен, 
свят на веселие и игри.

С часове правехме различни неща 
-  например, самоделни колички от 
дъски и лагери, намерени на някое 
бунище. Нямахме спирачки.

Бяхме дръзки и решителни. На 
никого дори не му е хрумвало да 
кара колело с каска.

Организирахме си състезания,

често падахме, но пак ставахме и 
продължавахме. С една тръбичка, 
няколко десетки фунийки и един 
воден пистолет организирахме 
цели битки по улицата.

Ядяхме череши с костилките.
Сутрин излизаме от къщи, и игра

ем на разстояние едно изсвирване 
с уста. Прибираме се, когато засве
тят лампите, там където ги имаше.

Често няколко души ядяхме един 
сладолед и пиехме лимонада от 
една и съща бутилка .

Измисляхме сами игрите си. И 
имахме приятели.

Ако някой ни трябваше, търсехме 
го. Дори ако единият ден се скара
ме за нещо, на другия се помирява
ме и пак хукваме заедно.

Нямахме мобилни телефони, 
компютри, 3D игри, компактдиско
ве, GSM-иЛбО канала кабелна теле
визия, дори и интернет -  но бяхме 
щастливи деца.

Малко по-големи, всички ходехме 
на училище.

А там беше интересно. Кой не 
помни първия си учебен ден -  клас
ната стая, учителката или учителят, 
първите уроци, първите грешки, 
първите конкуренции - кой прави 
нещо по-добре от останалите, пър
вите стъпки и изяви на Агоп като 
спортист, Юсуф като певец и Мария 
като художник.

Учехме се да се разбираме, да се 
подкрепяме в нужда, да се весе
лим.

Магдалена и Стефан:
От „Кара Кольо"
до университета
„Ох, отдъхнах си!", казва Магда

лена. Младата жена е на 29 години. 
Приключи съвсем наскоро с дър
жавните си изпити в сливенския 
филиал на Медицинския универ
ситет -  Варна. Вече е акушерка. 
Випускът й ще получи дипломите 
си на официална церемония в

края на септември. Ще пристигне 
академичното ръководство, ще има 
тоги, студентски химн, клетва. Ще 
прочетат имената на завършилите, 
сред тях - и нейното: „Магдалена 
Симеонова".

Продължава на стр. 2

----------------------------------------------  www.eufunds.bg --------------------------------------------
Проект BG05M90P001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община 
Сливен", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и BG05M9OP001- 
2.018-0039-2014BG05M20P001-C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж", съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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Магдалена и Стефан:

От „Кара Кольо"
д о  у н и в е р с и т е т а
От стр. 1

Тя е първата и единствена вис- 
шистка през последните 30 годи
ни от ромския квартал „Надежда" в 
Сливен. Мястото на квартала е било 
избрано преди десетилетия така, 
сякаш е задният двор на града: от
далечено от центъра, зад ограда 
от панели. Маги пък е израснала в 
най-бедната, южна част на 30-хи- 
лядното гето.

Тази част е нещо като задния двор 
на задния двор. От там надеждата е

избягала с еднопосочен билет.
На една дълга и на това отгоре 

- затапена от едната страна кал
на улица, живеят „голите" цигани, 
обяснява Стефан, съпругът на Маги. 
Улицата иначе носи геройското име 
на хайдутина Кара Кольо, дясната 
ръка на Индже войвода. Младото 
семейство успя да предизвика мно
го вълнения в целия квартал и от
въд панелените му огради.

Била едва 14-годишна, когато се 
оженили. Факт. Задомяването на 
тази възраст не е изключение за ул. 
„Кара Кольо", традиция било. Роди
телите й се дърпали, била твърде 
малка. На нея й се искало да учи, 
била отличничка. Но повече от 
всичко й се искало, ако ще става 
съпруга, да е на Стефан. Пак според 
същите тези традиции, можело и 
насила да го оженят за друга, защо- 
то вече бил на 18-19 години. "В края 
на краищата, много се обичахме", 
отбелязва тя. И се събрали. Заживе
ли при родителите му. „Много съм 
благодарна на свекъра и свекърва 
ми, както и на баща ми, за голяма
та им подкрепа. Винаги са били до 
нас", подчертава Маги.

Децата не се появили веднага, 
както вероятно се очаквало (сега 
синовете им са на 9 и на 6 години). В 
началото таткото работел във фир
мата за чистота. За 240 лева. Не мо- 
жел да си намери по-добра работа, 
защото си останал с основното об
разование. „И реших да се запиша 
да уча, вечерно. Казах си: щом моят 
баща завърши средното си образо
вание на 46 години, аз ли няма да 
мога!?", разказва той. Тайно напра
вил специален подарък на жена си. 
Записал и нея, без да й каже. Знаел 
колко иска да учи.

Из очерка на Росица Николова 
„Магдалена и Стефан: от „Кара 

Кольо" до университета 
и осмия етаж"

защ о  трябва  
д ауч и м
Образованието е най-ценното 

богатство... Човекът с образо
вание е като благата дума -  вся
ка една врата му се отваря и все 
повече и нови възможности се по
явяват пред него.

• ••
Образованието прави живота 

по-лесен, защото ни осигурява по
вече свобода.

• ••
Образованието ни учи на пра

вилно поведение и добри обноски, 
което ни прави цивилизовани.

• ••
Образованието е важно за ико

номическия растеж на една на
ция.

• ••
С по-високо ниво но образование 

се постига по -високо ниво на до
ходи.

• ••
Не е срамно да не знаеш, срамно 

е да не учиш.
Руска пословица

• ••
Умният човек не вярва на всич

ко, което чуе, не казва всичко, ко
ето знае, и не харчи всичко, което 
има.

Индийска пословица
• ••

Екхи цирахаса ти ачша ту си- 
киби нама заприза./С един чехъл 
да остана, учението ти няма да 
спра.

Ромска приказка

Чл. 36. (2) Гражданите, 
за които българскиятезик 
не е майчин, имат право 
наред със задължително
то изучаване на българ
ския език да изучават и 
ползват своя език.

КОНСТИТУЦИЯ на Р. България

J
J
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Как Господ
с ъ з д а л  м ъ ж а  и ж ен а та
Едно време, когато Господ бил на 

земята, по нея още нямало хора - 
нито мъже, нито жени. Тогава той 
решил да направи човек.

- Ще го направя - рекъл си Господ 
- да ходи по земята, да не стои праз
на. Взел малко кал и го измайсто
рил - хем мъж, хем жена. Правил го, 
недоправил, човекът проговорил:

- Направи ме като тебе, Господи, 
сам всичко в ръцете си да държа. 
Разбрал Бог, че този човек, когото 
създал, не е добър. Като се смрачи- 
ло и човекът легнал да спи, взел го 
Господ, развалил го, разделил всич
ко на две. Та да се смали алчнотията 
му, а доброто да идва от двама. Така 
Господ от един човек създал мъжа

и жената. От тогава до сега всички 
мъже търсят жените си, т.е. своите 
половинки и всички жени търсят 
мъжете си, защото те един без друг 
не могат. А дали стават по-добри, 
по-богати или по-алчни, само един 
Господ знае.

Романи масаля/ 
Ромски приказки -  София 2004

Романе пхенибя/
Ромски пословици

ф  О ЧООРЕНСА ЕКХЕ ТХАНЕСТЕ МАРО ХАСА, АМА 
О БАРВАЛЕНСА НАШИ. Сбедните на едно място може 
да се храниш, но с богатите не може.

ф  О ЧООРЕСКЕ Й КАХНИ ПАПЙН ДИШОЛА. На бе
дния кокошката на патица му се привижда. 

ф  О КОРО ДА ДИКХЕЛА. И слепият вижда. 
ф  ТАЛ ГУРЕСТЕ ВУЗАС НА РОДИ. Под вола теле не 

търси.
ф  БУТ ПХЕРАСА КХАЧИКОСКЕ. Много приказки за 

нищо.
ф  БАРИ БУКХ ХА, БАРО ПХЕРА НА КЕР. Голям залък 

хапни, голяма приказка не казвай.
ф  ЗУРАЛО ШЕРО ЗАЛАГА КАЩЕНЦА НИ КИРЬОЛ. 

Яка глава с малко дърва не увира.
ф  ЧШУ ПАЛАЛ ТУТЕ ТЕ АКХАРЕС АНГЛАЛ ТУТЕ. 

Хвърли зад себе си, за да намериш пред себе си.
ф  Е БАРЕ АМАЛА ПЕ БАРЕ ДРОМА ПИНДЖАРД- 

НЬОН. Големите приятели се познават на дългите 
пътища.

ф  ПАЙ ТХАЙ ЛОН ТЕ ХАВ, АМА ЛОКИМАСА ТЕ СО- 
ВАВ. Вода и сол да ям, но спокоен да спя.

ф  ХЕМ БАНГО, ХЕМ ЧШИБАЛО. Хем крив, хем ус
тат.

ф  БУТЕРНЪ ВАСТА, БУКХАЛЪ НА АЧШОН. Работли
ви ръце гладни не остават.

ф  О ЖУВ ПРАСАЛА О ПИШУМА. Въшката одумва 
бълхата.

ф  КО СО КЕРЕЛ ПЕ ШЕРЕСКЕ КЕРЕЛ ЛЕ. Кой каквото 
прави, за главата си го прави.

ф  О ГОНО О ХАМНАСА КАЙ ГЪЛЪСА НА ГЪЛЪС ЛЪС 
КХЪР, А ТУМЪНДЪ. Торбата с яденето, дето я носиш - 
не я носиш у дома, а у  вас.

ф  ИСИ ДУЙ ДРОМА - ЕК ТУКЪ, ЕК МАНГЪ. Има два 
пътя - един за тебе, един за мене.

ф  КХЪР БИ ЖУВЛЕ СИ САР ВАСЕВ БИ ПАНЕ. Къща 
без жена е като воденица без вода.

ф  ЦЪКНЕ ЧШАВРЕ - ЦЪКНЕ ХОЛЯ, БАРЕ ЧШАВРЕ - 
БАРЕ ХОЛЯ. Малки деца - малки ядове, големи деца - го
леми ядове.

ф  МАШКАР ДЕШ ХАИНГА КА НАКХАВЕЛ ТУТ - ПАЙ 
НАЙ ТЕ ДЕЛ ТУТ. През десет кладенци ще те поведе и 
вода няма да ти даде.

„Пътят на ромите" -  учебно помагало 
С. Чавдарова, В. Чапразов, София, 2009
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Какво е успеха 
за тебе, ти успешен 
човек ли си?

Георги Борисов, 
работник в Язаки, 
учи въ в  филиала на 
Техническия университет 
в Сливен

Успях да създам добро семей
ство, имам три дъщери - Румя
на, Кина и Любка - тя е каката, 
и е вече в пети клас, грижи се и 
за сестричките си. Всичко това е 
много важно за мене.

Друга голяма и много отговор
на цел в живота ми е образова
нието (благодарен съм на моята 
учителка по български език и ли
тература в гимназията, Бистрич- 
ка Бахова, тя ме насърчи да уча). 
Записах се в Техническия универ
ситет в Сливен. Големият ми, ис
тински успех, предстои.

Догодина ще завърша и ще за
почна работа като автомобилен 
инспектор. В тази специалност 
виждам себе си като добър пре
подавател по кормуване и безо
пасност на движението.

Звезден ромол

Могат го
н а й -го л ем и т е
Йордан Куртев Русчев (ДАНКО) 

е роден на 5 април 1921 година в 
Сливен, в Мангърска махала. Той 
е втори син в голямото семейство 
на Иванка Хаджикостова и Курти 
Руков. Баща му чукал камъни по пъ
тищата, а майка му била текстилка, 
като повечето от жените и мъжете в 
махалата, този занаят бил техен.

Композитор, диригент, известен 
като ръководител на легендарния 
цигански ансамбъл „Никола Кочев", 
„Национален първенец" на чита
лищната художествена самодей
ност за 1953 година, изнесъл „105 
самостоятелни концерта в много 
градове на страната, и в чужбина...и 
още над 150 в предприятия, заводи, 
села, военни поделения."

„Станджедис/Тъкачи", първата ци
ганска песен на Данко, пееше целия

град - българи, евреи, арменци, тур- 
ци, сричаха думите, знаеха, че е пос
ветена на текстилците, на любовта.

Йордан Русчев, не
съмнено, се нарежда 
до най-колоритните 
твор-ци, които ще оста
нат в нашата българска 
музикална история. 
-  пише композиторът 
Кирил Ламбов - Него
вите песни са напи
сани от сърцето, те са 
вглъбения, които раз
търсват душата още от 
първото изслушване, а 
това го могат само най- 
големите!

Целите на гражданското, здравното, екологичното и ин- 
теркултурното образование са: 1. изграждане на автономна 
и активна личност, която: а) . . .  в) зачита значимостта на всяка 
човешка личност в многообразието от нейните идентичности, 
признава правото и ценността на различието, приема равнопо
ставеността на всички в общото социално пространство;

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо
гичното и интеркултурното образование, издадена от министъра

на образованието и науката
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Звезден ромол

Поет с повече
о т  2о с т и х о с б и р к и
и 400 п ес н и

Йордан Янков е роден в Сливен 
през 1936 г. Израснал под Хамам 
баир. Започва да пише стихове още 
като дете, на шега -  с един свой 
приятел измисляли поеми за смеш
ни старци от улицата.

Завършва българска филология и 
журналистика.

Издава над 20 книги с поезия, 
между които: „Обятия" (1966), „По
неделник, вторник, сряда" (1968),

„Юни" (1976), „Резонанас" (2008).
С композиторката Зорница Попо

ва създават повече от 400 естрадни 
песни. За този период от живота си 
поетът си спомня с благодарност 
и твърди, че през тези 20 години 
съвместна работа е станал от бохем 
- един по-организиран човек. Не
гови са текстовете на известни ес
традни песни : „Слънцето е в моите 
коси", „Петнадесет лалета", „Боса по 
асфалта" и много други.

Освен като поет, Йордан Янков се 
изявява и като преводач. Превеж
да предимно поезия - от японски 
на Сумако Фукао, а от френски -  на 
Франсис Жам.

Усещал е несправедливостите и 
посвоему е предлагал отговори - и 
като учител, и като автор на не една 
книга, като човек.

За творчеството си през 2003 г. 
Йордан Янков е отличен с Чинтуло- 
ва награда за литература. Същата 
година е обявен и за почетен граж
данин на Сливен.

Отляво на дясно: Иван Кремов, Дамян Дамянов, Йордан Янков

Какво е успеха 
за тебе, ти успешен 
човек ли си?

Веска Ламбова, 
баничарка, 
студентка във 
ВТУ "Св . Св . Кирил 
и Методий"

За мене успехът е цел и мечта ед
новременно.

Дали съм успешна? -  донякъде. 
Имам сплотено семейство, малка 
дъщеря и голям син, ще става аби
туриент. Човек винаги трябва да 
гледа напред, да се труди. За уче
нето ми напомни нашата ромска 
организация, тук сме танцували с 
мъжа ми няколко години. Благода
ря им.

Радвах се много, че ме приеха в 
университета, подготвях се доста 
време, кандидатствах предучилищ
на педагогика. Чака ме сериозно 
учене от есента, за да изпълня меч
тата си - диплома в ръцете, шапка 
на главата. Тогава ще мога да кажа 
-  ДА, чувствам се успешен човек, 
човек тръгнал от нулата, постигнал 
много и не е загубил себе си.
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Професия -
метач по улиците?

- Аз да мета улиците?! Мъж със се
мейство, с деца, със средно образо
вание, да мета улиците? Защото съм 
ром ли?

Трудно можеше да се поведе 
разговор с разгневения млад мъж, 
който току-що се връщаше от тру
довата борса. Стискаше в ръце пе
питеното си сако и едва удържаше 
недоволството си.

- Вероятно няма никаква друга 
работа? -  смутолевих, колкото да

запълна непосилната пауза.
- И вие ги защищавате, вие от 

ромската организация, които пре
тендирате, че трябва да се интегри
раме, това ли е интеграцията -  200 
метачи роми и начело, ръководи
тел някой дето може да брои до 100 
и НЕ Е РОМ?! -  остро натърти на по
следните думи...

Това се случи преди повече от пет
найсетина години. Скоро организа
цията успя да промени тази стара,

стара картинка и в „чистотата" бяха 
назначени като ръководители два
ма роми. И това се оказа временно. 
Нещо повече -  сега по улиците на 
Сливен, да метат, ще срещнете и 
момчета на по 25 -  26 години, жене
ни, Роми. Спокойни, по-скоро при
мирени, утихнали, премитат трото
арите, събират боклука, вършат си 
работата. Тази, за която получават 
заплата и си гледат семействата. 
Дали изпитват неудобство, дали ще 
потърсят друго препитание, какво 
разказват на децата си, които ходят 
на училище, за своята професия, не 
знам. Толкова бързо се случи тази 
промяна. А дали впечатлява няко
го, и с какво.... времето, нямото вре
ме ще пита.

как да избера...?
Нито един жив шахматист вече не може да победи 

една добра шахматна компютърна програма...
До преди 30 години много хора имаха традиционни 

занаяти - калайджии, кошничари, копанари. Днес тези 
майстори са на изчезване, защото все по-малко хора 
търсят техните услуги. Чували ли сте за професиите - 
резач на лед, ловец на плъхове, човешки будилник, 
фенерджия? Преди 60 години са съществували.

На път са: пощенски служител, куриер, диспечер в 
таксиметрова фирма, печатар, кондуктор, а почти не 
се сещаме за „оператор в телефонна централа" и „ма
шинописка".

След 30 години ще сме забравили половината от 
професиите, които упражняваме днес. В същото вре
ме, преди 15 години, никой не беше чувал за професии 
като анализатор на социални медии или разработчик 
на мобилни приложения.

Технологиите и бързото обществено развитие вече

налагат друг поглед към въпроса...
Когато избираме професия, трябва да сме гъвкави, 

информирани, любопитни, с винаги отворени сетива. 
Образованието -  начално, основно , средно, дори и 
висше- често пъти се оказва недостатъчно, за да се 
упражнява само една определена професия до пен
сиониране.

6



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ОБЩИНА СЛИВЕН

Към родителите
Осигурявайте материали и усло

вия за учене вкъщи - лична библио
тека, място за самоподготовка.

Давайте добър пример! Нека ва
шите деца знаят, че за вас ученето 
е ценност. Покажете със собстве
ните си действия, че четенето е 
приятно и полезно.

Четете всеки ден с детето. Кон
тролирайте гледането на теле
визия, видео и компютърни игри. 
Особено ценно тук е участието на 
бащата.

Насърчавайте детето да даде най- 
доброто от себе си, но не го при
тискайте с твърде високи цели или 
с много активности.

Внимавайте да не подкопавате 
училищните норми, и цели чрез 
обидни изказвания, пренебрежи
телно отношение или следване на

противоположни правила вкъщи.
Споделяйте с учителя, ако мисли

те, че има проблем, докато все още

има време за разрешаването му.
Учете децата на самодисциплина 

и уважение към другите вкъщи.

Открийте 
правописните 
грешки в думите
и изразите:

бескрупулен; мекошаф; 
подръжка; дейнос; щаслив; 
дество; пеща; удобрявам; голями 
•  • •
Да ти и като убица на ухото. 
Когато упре ножът до кокъл.

В реда на нещата е родители
те да искат да имат информация 
за това, което се случва с детето, 
докато е извън полезрението им. 
Мобилният телефон на ученика е 
един от възможните отговори на 
тази нужда. Важно е да прецените 
плюсовете и минусите на това ре
шение.

мобилните
телефони
Специалистите съветват време

то за ползване на телефона да се 
ограничи до минимум.

По правило ползването на теле
фон по време на час е забранено.

Ако все пак решите да дадете 
телефон на детето, добре е това 
да бъде възможно най-евтиният 
модел.

Договорете с детето правилата 
за ползване на мобилен телефон - 
на кого и кога може да се обажда, 
колко дълги разговори да води, 
обяснете му неговата отговорност 
за размера на сметката.

Осигуряването на лично прос
транство е важно условие за из
граждането на добра самооценка 
и способност да се справя с труд
ностите самостоятелно.

Имайте предвид също така, че 
съвременните телефони с множе
ство функции носят същите опас
ности като интернет.
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Някой трябва ДА ТЕ
насърчава и напътства

- Честито, разбрах, че вече си 
студентка въ в  великотърновския 
университет?

- Благодаря, много се радвам.
- Значи наесен пак с нова песен, 

ти се дипломира миналата учебна

Насаме с Донка Василева от 
с. Сотиря, студентка във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"

година?
- Завърших „Строителство и архи

тектура", но мисля че не е тази моята 
професия... Мечтата ми се сбъдна.

И роднините ми много се радват. 
Подкрепят ме да продължа напред.

- Всъщност, за втори път ставаш 
„първенец" -  първото ромско мо
миче в Сотиря със средно обра
зование, а сега и първата ромска 
студентка в родното ти село?

- Приятелите ми казват, че съм взе
ла правилното решение и че съм на
правила път и за другите.

- Откога започна да мислиш за 
следване в университет, не се ли 
„умори', както много от ромските 
момичета?

- Моята мечта беше да завърша

средно образование. Но организа
цията (РАКО) и лагерите на „Арете" ме 
мотивираха да продължа... Говориха 
ми, даваха ми примери, запознах се 
с други момичета и момчета, които 
учат.

- Беше стипендиантка на Ромска
та академия за култура и образо
вание, а през лятото - на лагер с 
„АРЕТЕ" как ти повлия работата в 
двете организации?

Ако не бяха те, сигурно щях да се 
откажа. Някой трябва да те насърча
ва и напътства.

- Пожелаваме ти висок успех в 
университета! А ти какво би поже
лала на новите стипендианти, пък 
и изобщо на твоите връстнички?

- Да продължат да учат. Това е най- 
доброто. Трябва да учат, да мечтаят. 
Защото като продължат да учат, няма 
да се оженят рано и няма да зависят 
от други.

В тоя живот най- 
важно е да се скърца. Ако 
искаш да си чут и да ти 
дават път, трябва да 
скърцаш. Да дрънчиш 
и да грачиш. Нищо, че 
ще развалиш пейзажа, 
нищо че ще накривиш 
нечия шапка. Важното е 
да стържеш по главите 
на хората. Защото 
мълчанието е половин 
съгласие. Мълчанието 
може да убива и разкъсва 
със жестокостта на 
леопард.

Dabbavala,
разносвач на храна, от 
разказа „Оранжево" на 

Н. Янков и Е. Щерева, от 
книгата „Прах от нозете".

В центъра Е СЕСТРИЧКАТА МИ

Треска е у нас. Всички са се впрег
нали да вършат нещо. Батко, баба, 
дядо, никой не остава в покой. Утре 
е Първият учебен ден и всички сме 
подчинени на мама. Тя се занимава 
със сестричката ни, за първи път ще 
бъде на училище. Вкъщи е празник.

Баба приготвя някакви сладки, 
зная ги и ги обичам, защото са хруп

кави, с орехи, но не съм запомнил 
как им казват. С тях ще посрещнем 
децата от нашата улица, по-напред 
първокласниците.

Дядо все оглежда двора - всич
ко трябва да е подредено, може и 
някои от учителките на първокло- 
сниците да наминат -  те знаят, че в 
нашия двор винаги има хубави, раз
лични цветя, дядо ще им направи 
букети.

В центъра, разбира се, е сестра 
ми. Днес мама и угажда за всичко, 
изгладила е дрехите и, казва че в 
дългите й, смолисти плитки ще сло
жи някакви ленти, тя така искала. 
Заръчаха ги вчера на батко.

Само тате не шари между нас, той 
пак е на работа, но утре сигурно 
ще цъфне росен, росен, мама така 
казва, и заедно ще изпратим първо- 
класничката. Тръгва на училище.

---------------------------------------------  www.eufunds.bg --------------------------------------------------
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Сливен", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и BG05M9OP001- 
2.018-0039-2014BG05M20P001-C01 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
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