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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

    3500 Берковица, ул. “Ашиклар“№ 7, тел: 0953/80116 ;e-mail: cop_berk@abv.bg 

 

Изх. № 186 / 24. 08.2021г.   

 

                                                            ДО 

                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                                                   ГР.БЕРКОВИЦА 

 

      Уважаеми господа общински съветници, 

Предоставям на Вашето внимание годишен отчет за извършената дейност 
в Център за обществена подкрепа, намиращ се гр.Берковица, улица 
„Ашиклар“ №7. 

  Приложение: Годишен отчет за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. 
година 

 

 

 

 

 

С уважение, 

Флора Първанова 

Директор на Център за 

mailto:cop_berk@abv.bg
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I. РЕЗЮМЕ 

      Годишния отчет на Център за Обществена подкрепа гр. Берковица е 

изготвен в съответствие с Наредбата за критериите и стандартите за 

социални услуги за деца в частност приложение 1 към чл.17 и съгласно  с 

изискванията на критерий 2 на стандарт 14. 

      Отчетът представлява обобщена информация относно дейността на 

Център за Обществена подкрепа на територията на община Берковица за 

периода 01.01.2020год. до31.12.2020год. 

      Освен реалното и обективното отчитане на постигнатите резултати, 

настоящия отчет извежда силните и слабите страни от работата на ЦОП гр. 

Берковица, споделя добри практики и дава анализ на новите комплексни 

подходи за работата на Центъра, базирайки се на българското и 

международно законодателство за закрила на детето и в зависимост от 

спецификата на местните нужди. Докладът е структуриран в шест части, с 

поставен акцент върху стартиралите и извършени приоритети цели. 

       Предоставянето на услугата Център за Обществена подкрепа на 

територията на община Берковица се извършва от Община Берковица, 

като делегиран доставчик на социалната услуга. ЦОП гр. Берковица е с 

капацитет 50 потребителя. 

       За периода на съществуването си, ЦОП гр. Берковица се утвърждава, 

като пространство за социална и психологическа подкрепа към децата и 

семействата от общността. Това е благодарение на постоянното 

взискателно отношение към качеството на работа, първоначалните стъпки 

по подобряване на битовата среда и заимствани добри практики. ЦОП гр. 
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Берковица е специално място, всеки винаги може да потърси помощ и ДА 

ПОЛУЧИ КВАЛИФИЦИРАНА КОНСУЛТАЦИЯ, ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ. 

Изграждането, развитието и утвърждаването на Центъра допринася много 

за това той да бъде желан партньор и място, където деца и семейства 

намират своя опора в преодоляване на житейските трудности, 

получавайки нужното уважение, доверие, съпричастност, подкрепа и 

сигурност. 

                                   Екипа на ЦОП -  Берковица се състои от 9 служители: 

 

1. Директор – 1 

2. Социален работник – 2 

3. Психолог – 1 

4. Семеен консултант – 1 

5. Сътрудник социални дейности – 2 

6. Технически сътрудник – 1 

7. Педагог – 1 

На граждански договор е назначен счетоводител и логопед. 

 

 

 

      От декември 2019г. на ЦОП – гр. Берковица е възложен проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

      Целта на услугата е подобряване качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора в община Берковица чрез нов вид интегрирани 

здравно – социални услуги: 
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- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно – 

социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни 

хора 

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, вкл. Лекарства/ закупени със средства на 

потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и 

получаване на неотложни битови и административни услуги/ със 

средства на потребителите/ 

- Транспорт на персонала, предоставящ патронаж на грижа, от/до 

домовете на лицата. 

 

За тази цел на ЦОП – гр. Берковица е предоставен лек автомобил от 

община Берковица. 

 

Към проекта за 2020г. са назначени: 

 

1. Медицинска сестра – 2 

2. Координатор – 1 

3. Социален сътрудник – 1 

4. Шофьор – 1 

5. Домашни помощници - 7 

 

 

                               II . План – графика за 2020г. 

                                   Планирани дейности 
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    Срок 

През цялата 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През цялата 

година 

 

 

 

 

 

 

През цялата 

година 

 

 
                                   Дейности 
 

I. Превенция на отпадането от 
училище 
 
- Индивидуално 

договаряне с училища на 
територията на Община 
Берковица за навременно 
насочване на 
застрашените от отпадане 
ученици; 

- Индивидуална и групова 
работа с деца отпаднали 
от обучение и включване 
в допълнителни 
образователни дейности. 

- Консултиране на 
родители 

- Партньорство с учители и 
с педагогически 
съветници 
 

II. Превенция на изоставянето 
 
- Семейно консултиране и 

подкрепа на рискови 
социални групи 

- Консултиране в подкрепа 
на родителите в 
отглеждането на децата 

- Наблюдения на условията 
за отглеждане на детето в 
семейна среда 

- Взаимодействие с ОЗД 
 

III. Превенция на насилието 

 
    Отговорник 
 
 
Социален работник, 

Психолог,  

Семеен консултант, 

Сътрудник социални 

дейности, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Социален работник,  

Психолог, 

Семеен консултант,  

Сътрудник 

соц.дейности 

 

 

Социален работник, 
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През цялата 

година 

 

 

 

 

 

През цялата 

година 

над деца 
- Програми за усвояване на 

знания за видове 
насилие;   

- Провеждане на 
информационни 
кампании, беседи, 
дискусии, кръгла маса 
сред училищата в Община 
Берковица, свързани с 
насилието и агресията в 
учебните заведения. 

- Провеждане на тренинги 
в училищата във връзка с 
насилствената 
комуникация и 
механизми за справяне с 
агресията. 

- Индивидуални 
консултации на деца и 
родители, пострадали от 
насилие. 

- Взаимодействие с ОЗД  
      

IV. Превенцията на 
девиантното поведение      
-  Периодично 

организиране на групова 
работа, свързана с 
овладяване  на различни 
творчески умения с деца, 
ползватели на услугата; 

- Съдействие за записване 
в извънкласни 
занимания, организирани 
от читалищни и други 
институции 

- Консултиране на 

Психолог, 

Семеен консултант, 

Сътрудник соц. 

дейности, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социален работник, 

Психолог, 

Семеен консултант, 

Сътрудник соц. 

дейности, 

педагог 
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родители 
 

V. Социално административни  
- Социално - правни   

консултации – Закон 
закрила на детето, Закон 
за социално 
подпомагане, ЗИХУ, ЗДН, 
и др. 

- Осигуряване на 
индивидуална и групова 
супер визия на екипа  

- Между секторно 
партньорство с училища и 
институции 

- Периодично медийно 
отразяване във връзка с 
различни събития, 
организирани в ЦОП 

- Периодично 
контролиране и 
координиране на 
дейността на ЦОП      

Социален работник, 

Психолог, 

Семеен консултант, 

Сътрудник соц. 

дейности, 

педагог 

Директор ЦОП            
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         Реализация на планираните дейности 

         През отчетния период екипът на Центъра беше изправен пред 

предизвикателството да създаде условия за високи качество на 

предоставяне на социални услуги, терапия и активно социално включване 

за деца и възрастни; добро партньорство с организации и институции на 

местно и регионално ниво в полза на местната общност; да разшири 

възможностите за обслужване на граждани на територията на община 

Берковица, община Вършец, а от 2020г. и община Георги Дамяново. За 

всички дейности се подържа прегледна документация. 

           Методологията на предоставяните услуги в ЦОП гр. Берковица се 

базира на българското и международно законодателство за закрила на 

детето и подкрепа на семейството, водени от основния принцип – защита 

най-добрия интерес на детето. Услугите се адаптират съобразно 

потребностите на местната общност. 

              За периода 01.01.2020 год. – 31.12.2020год. утвърдения капацитет 

на ЦОП гр. Берковица е 50 потребителя. Средно месечно са реализирани 

услуги за деца и техните семейства с издадени направления от отдел 

„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Берковица, 

потребители насочени от други институции имащи отношение към децата, 

както и само заявили се потребители. 

              През 2020 год. услугите на ЦОП гр. Берковица са ползвали 136 бр.                     

потребители. 

              Съгласно справките за месечно отчитане на потребителите, които 

предоставяме на Дирекцията „ Социално подпомагане“ се установява 

следното разпределение на случай по месеци както следва: 

 

  

2020 година 
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Месец/година Капацитет заети свободни чакащи  

 

2020г. 

общо мъже жени мъже жени М. Ж.  

Януари 50 95 44 51 - - - -  

февруари 50 100 49 51 - - - -  

март 50 94 43 51 - - - -  

април 50 95 46 49 - - - -  

май 50 76 34 42 - - - -  

юни 50 82 42 40 - - - -  

юли 50 85 44 41 - - - -  

август 50 80 40 40 - - - -  

септември 50 78 39 39 - - - -  

октомври 50 81 41 40 - - - -  

              

ноември   

50 90 48 42 - - - -  

декември 50 82 42 40 - - - -  

Средна 
месечна 
заетост 

87         



  Приет с Решение № 790 от Протокол № 37/24.09.2021 г.  
 

Общински съвет - 
Берковица 

 

12 

 

 

 

                   Общ брой направления за 2020г. - 136 бр. 
 
 

1. Социално педагогически – 24 бр. 
2.  Психологическа подкрепа – 31бр. 
3. Подкрепа на деца с увреждане – 3бр. 
4. Услуги за подкрепа на семейства – 1бр. 
5. Психологическа помощ и подкрепа на родител,  полагащ грижи за 

дете с увреждане – 2бр. 
6. Оценка на родителска годност – 3бр. 
7. Подкрепа и обучение на непълнолетната в пренатална и постнатална 

грижа – 1бр. 
8. Работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства – 2бр. 
9. Превенция на ранен брак и раждане –2бр. 
10.  Подкрепа и консултиране на семейства от общността – 2бр. 
11. Надграждащо обучение на кандидат осиновители – 1бр. 
12. Изготвяне на индивидуална характеристика па образец – 4бр. 
13. Услуги подпомагащи работата по реинтеграция – 4бр. 
14. Повишаване на родителски капацитет – 11бр. 
15. Превенция на въвличане в родителски конфликт – 2бр. 
16. Превенция на изоставянето – 13бр. 
17. Логопедична помощ и подкрепа – 10бр. 
18. Превенция на риск – 5бр. 
19.  Наблюдение на приключил случай – 5бр. 
20. Превенция на риска от отпадане от училище – 11бр. 
21. Оценка на родителски капацитет – 3бр. 
22. Превенция на родителско отчуждение – 1бр. 
23. Подкрепа на осиновяването и следосиновително наблюдение – 1бр. 

 
      По време на предоставяне на социални услуги, екипът на ЦОП гр. 
Берковица работи за гарантиране на устойчивост на предоставяните 
услуги, с което дава своя принос за повишаване благосъстоянието на 
децата и семействата им. Търси се цялостен подход към посрещане 
нуждите на семействата, предоставят се качествени социални услуги в 
мултидисциплинарен екип, развива се мрежа за подкрепа, инвестира се в 
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дългосрочна положителна промяна и преодоляване на житейски 
трудности. 
 
      В ЦОП гр. Берковица, децата и техните семейства получават 
професионално съдействие и подкрепа, ориентирано към индивидуалните 
им потребности и съобразени с индивидуалния план за работа от 
специалистите в Центъра. 
Паралелно с провеждането на индивидуални сесии с потребителите и 
техните семейства се реализират и множество работни, вътрешно екипни 
срещи и планирани срещи на мултидисциплинарния екип, съвместно с 
детето, родител и представител на ДСП/ОЗД. Прави се ежемесечно 
преглед на всеки от случаите, като ключовия специалист изготвя на всеки 
три месеца доклад до ДСП/ОЗД относно изпълнение на услугата. 
    
      Съществена част от функционирането на ЦОП гр. Берковица е и 
обратната връзка от потребителите, ползващи услугите та Центъра. 
Тяхното участие и разбирането, че са водещи и най- важни за постигането 
на промяната в живота им правят резултатни усилията на екипа по 
предоставяне на нужната услуга. 
 
      На местно ниво екипът на ЦОП гр. Берковица работи с представители 
на училищните институции на: ДГ“Звънче“гр.Берковица, Второ Основно 
Училище „Христо Смирненски“ гр. Берковица, Трето Основно Училище 
„Иван Вазов“ гр.Берковица, Четвърто Основно Училище „Г.С.Раковски“ 
квартал Раковица, гр.Берковица, Основно Училище „Г.С.Раковски“ с. 
Замфирово 
 
       Във връзка с мероприятия и инициативи на ЦОП гр. Берковица, като 
партньори са привлечени Община Берковица, Местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска 
педагогическа стая към РУ на МВР гр. Берковица, Център за настаняване от 
семеен тип ул. Ашиклар 7, и др. Кметове и кметски наместници на селата, 
разположени на територията на общината. 
 
      Всички партньорски срещи са в духа на разбирателството и 
взаимопомощ и дават своя положителен ефект върху работата на екипа. 
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      През 2020г. поради епидемията от КОВИД 19 и влошената епидемична 
обстановка екипът на ЦОП гр.Берковица е извършвал непрекъсната 
социална работа – както в работните помещения на Центъра, на терен 
мобилна работа и работа през скайп и всички възможни социални мрежи, 
с оглед опазване здравето на потребители и служители в ЦОП и спазване 
на всички противоепидемични мерки. В обхвата на мобилната социална 
работа се включват освен преките потребители на ЦОП гр. Берковица, и 
всички потенциални потребители от общността, особено представителите 
на традиционно високо рискови общности. 
 
      В много от случаите се работи приоритетно с представителите на 
ромската общност. В такива случаи активно се цели постигане на промяна 
по отношение чувствителността на ромската общност и осъзнаване на 
необходимостта от промяна в нагласите за активно социално включване в 
местната общност. С потребителите приоритетно се работи в малки групи, 
използвайки различни подходи на традиционната и нестандартна 
социална работа. 
 
      Насилието върху деца е проблем, който засяга функционирането на 
общността, семейството и индивида. За това и основните насоки на работа 
на ЦОП гр. Берковица са свързани с интервенции тези три области, като 
усилията на професионалистите обхващат две основни направления на 
работа: превенция на насилието и подкрепа на деца, жертва на насилие и 
техните семейства. Родителите се консултират по въпроси, свързани с 
възрастовия период, в който се намира детето, също така с отглеждането, 
възпитанието и обучението му, улесняване връзката родител – дете и 
справяне с конфликти и кризи в отношенията, както и възприемане на 
ефективни родителски стратегии за взаимодействие с подрастващите.  
Предоставя се подкрепа на детето и семейството за справяне с 
последствията от преживяно насилие и постигане на пълен житейски 
потенциал. 
 
        В случаите на деца с риск от отпадане от училище и техните семейства, 
целия  екип на ЦОП гр. Берковица участва в изпълнението на плана, като  
всеки специалист се придържа към дейността, дефинирана от него. 
Общите усилия имат за цел да намалят броя на отпадащите от училище 
деца и млади хора, като повишат мотивацията и създадат положителна 
нагласа към училището и учебния процес. На децата се оказва подкрепа и 
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мотивиране за справяне с трудностите, неуспехите и справянето с 
конфликтните ситуации в училище. 
 
        Преодоляването на конфликтите в училище е важен фактор във 
формирането на личността на ученика. Прекалено много хора са 
въвлечени в конфликти всеки ден и не знаят как да се справят с тях – 
дразнене, обиждане, ревност, завист и физическа агресия. Младежката 
престъпност и насилие са симптоми на неспособността на младите да се 
справят и разрешат конфликтите в собствения си живот. Мотивират се чрез 
примери да споделят по какъв начин се справят в такава ситуация. 
Насърчавани са винаги да се опитват да разрешават конфликтите по 
всякакъв начин, който е различен от насилие. 
 
     През този седемгодишен период екипът на Центъра работи с деца в 
риск от отпадане от училище, на който е оказана педагогическа подкрепа 
за попълване на образователни дефицити. Работата е насочена към 
придобиване на определен образователен минимум, осъзнаване 
важността на училището и придобиването на образование, мотивация за 
редовно посещение и сериозно отношение към образователната 
институция, за повишаване общата култура и обогатяване на социалния 
опит. 
 
     Често срещани предизвикателства при работата по случаите са различни 
видове нарушения на навиците за учене, ниска мотивация за учене, 
педагогическа занемареност, специфични проблеми, свързани с уменията 
за четене, уменията за писане и аритметичните умения. Във връзка с 
поддържане интереса на децата в училище, в сесиите се използва 
поощрение за активно и пълноценно учене, иновативно и творческо 
мислене чрез интерактивни методи и средства. 
 
      За децата, с които се работи по направления „Превенция отпадане от 
училище“ действията на специалистите бяха в посока намаляване на 
трайните проблеми, произтичащи от личното отношение на детето към 
процеса на учене и повишаване успеваемостта  му в училище. 
Предприемаха се мерки за промяна на неговото отношение към учебните 
ангажименти, повишаване на ангажираността. Отчетоха се задоволителни 
резултати по отношение липсата на интерес съм учението и училището, 
нежелание за учене, неприемливо поведение, незаинтересованост, 
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бягства от учебни занимания и конфликти със съученици и педагози. 
Екипът продължи да си партнира с училището, като среда, имаща пряко 
отношение по въпросите свързани с предприемане на превантивни мерки 
за намаляване броя и риска на децата да отпаднат от образователната 
система. Работата на мултидисциплинарния екип беше насочена и към 
родителите на тези деца. Тя се изразяваше основно в насочване, 
индивидуална работа, социална и психологическа подкрепа при справяне 
с поведенческите прояви на детето, проява на отговорност и 
ангажираност, професионална помощ за приемането на образованието 
като ценност. 
 
     Във обхвата на всяка една предоставяна услуга и при работата с всеки 
потребител, екипът на ЦОП гр. Берковица работи активно, както с 
родителите на децата в риск, така и с цялото семейство и с разширения 
семеен кръг. Индивидуално и групово се осигурява разясняване за 
наличните и възможни социално – психологически дефицити при деца в 
риск, с цел да се ограничат предпоставките и условията за възникването на 
такива в тяхното поведение. Давани са им напътствия как активно, 
пълноценно и ефективно да общуват с децата си, как да изразяват 
чувствата и емоциите си по адекватен начин и как да ги предпазват от 
рискови ситуации. 
 
     Като социална институция, ЦОП гр. Берковица инвестира много в 
развитието на Центъра, най – вече в развитието на човешкия ресурс, който 
привлича. Персоналът е обучен и подържа високо ниво на компетентност 
за посрещане потребностите на ползвателите на услугата. Всеки член на 
екипа повишава на квалификацията си. По време отчетния период и 
поради влошената епидемична обстановка през 2020г. екипът не премина 
ред обучения. С колеги от ЦОП – гр. Харманли се срещнахме за обмяна на 
опит през есента на 2020г. Обсъдени бяха теми като: 
     1.   „Кризисна интервенция при преживели домашно насилие“ 
     2.  „Психологическо консултиране при случай на домашно насилие“ 
     3.  „Актуални проблеми на социални услуги за деца и лица“ 
     4. „ Управление и качество за предоставяне на социалната услуга“ 
     5. „ Изготвяне на индивидуален план“ 
     6. „Терапевтична работа със сетивно – сензорните познавателни 
способности и тяхното влияние върху лечението на травмата“ 
     7.“ Работа с кандидат осиновители“ 
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     8.“ Курс по архивна теория и практика“ 
     9.“ Базисни умения за психологическо консултиране. Провеждане на 
интервю и оценка но случая. Техника на консултиране“ 
 
    Основна предпоставка за повишаване ефективността на работа е 
използване на всяка една възможност за обмяна на опит с други 
институции, колеги и ръководители. Изправен пред различни 
предизвикателства, екипът на Центъра черпи опит и познания от своите 
колеги с цел повишаване качеството на работа, свързан със социалната 
работа по случаи, изготвянето на оценка и план за предоставяне на 
социалната услуга, водене на индивидуални сесии и разпределението на 
работата между екипа. 
 
  

III. Бюджет и финансови въпроси 
 

  Бюджетът на ЦОП – гр. Берковица е формиран на основата на 
делегираните от държавата средства по единен финансов стандарт, 
изчислени при капацитет 50 места.  
 
2020 година 
 

   Преходния остатък за 2020г. възлиза на 13 231 лв. 
   Всички разходи се отчитат по утвърдена от община Берковица обобщена 
финансова форма ежемесечно. 
    Отчитането на средствата се осъществява при условия на прозрачност, 
законосъобразност и финансова отговорност. 
     Разходите се разчитат в месечния отчет на ЦОП – Берковица, след като 
са преминали предварително ниво на анализ и контрол за 
законосъобразност, ефективност и ефикасност спрямо планираните и 
реално реализирани дейности в ЦОП – гр. Берковица, съгласно 
утвърдената методика за предоставяне на услугата“ЦОП“ и във връзка с 
разработените и утвърдени вътрешни правила и програми за работа. 
 

IV. Мониторинг и контрол 
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         За дейността си ЦОП гр. Берковица ежегодно представя отчет 
до кмета на община Берковица съгласно изискванията на 
Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.  
 
         Всички заинтересовани страни и организации могат да 
получат информация, чрез материалите за публичност и на място 
в Центъра при необходимост, по законосъобразен ред. 
 

V. Силни и слаби страни 
 

1. Работа в екип 
 

    Силни страни 
 
 
1. Екипно се изпълняват задачите от 

план – графика: 
2.  При отсъствие на членове от 

екипа, работата се разпределя 
между останалите, което не 
нарушава работния процес. 

 
 

  Слаби страни 
 
 

Няма 
 

                                 
1. Публичност 

 
  Силни страни 
 

1. Рестартиране и непрекъснато 
актуализиране на фейсбук 
страницата на ЦОП гр. 
Берковица: 

2.  Издаване на брошури. 

   Слаби страни 
 

Няма 

 
 

3. Работа по случай 
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Силни страни 
 

1. Наблюдава се повишено 
доверие към специалистите 
от страна на местната 
общност. Високо качество на 
предоставените услуги и 
постигнати високи резултати 
в края на услугата. 

 
Слаби страни 
 
 
        Няма 

 
 

VI.  Заключение 
 
         Всеки професионалист от екипа на ЦОП гр. Берковица признава 
етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за 
постигане на добър психоклимат на работното място и, уважавайки и 
зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми 
адекватно да отговори на динамично променящата се социално – 
икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа. 
         За периода на функциониране, екипът на ЦОП гр. Берковица е 
разпознаваем в социалната общност на територията на община 
Берковица: защити своя професионален авторитет и е търсен партньор в 
хуманитарната сфера – от педагогически и социални среди.  
        Поставената устойчива основа дава гаранция за повишаващото се 
качество на работата на ЦОП гр. Берковица за 2020 година и в бъдеще. 
       При развитие на услугите на ЦОП се търсят възможности за 
разширяване на партньорството с различни институции и развитие на 
компетентност за разпознаване и адресиране на проблеми, свързани с 
насилие спрямо деца, както и сътрудничество при подкрепа на деца в 
риск и техните семейства и предотвратяване изоставянето на деца. 
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           Знаем, че ни предстои да извървим дълъг път докато постигнем 
резултатите, които виждаме в бъдеще по отношение на Център за 
Обществена Подкрепа гр. Берковица.  Надяваме се, че с подкрепата на 
всички институции - Община Берковица и на местната общност ще 
работим взаимно. Само така ще направим възможно да предложим 
помощта и подкрепата си на повече деца и семейства в риск. 
          Персонала, работещ в Центъра, сме приели 
предизвикателството, че детето е празен лист хартия, което чака 
да бъде нарисувано с нещо смислено – любов, топлина, знание. Ние се 
стараем да нарисуваме тази картина пред детските очи и го правим 
с невероятна любов и добър професионализъм. 
         Нашата задача и цел е да развиваме и надграждаме своите 
знания и умения, за да може тази картина да стане пълна и 
невероятна. 
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