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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 1: "Реконструкция 

на СУ „Христо Смирненски“ 

с. Черноочене, включващо: 

модернизация и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

сградния фонд и 

благоустрояване на дворни 

площи" 

Модернизация и внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност на сградния фонд 

и благоустрояване на дворни 

площи, включително и всички 

съпътстващи разходи, 

Зона 1 866.133 ПРСР 2022 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", Училищно 

ръководство 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 2: „Подобряване и 

модернизация на 

материалната база на ДГ и 

училищата в общината, 

внедряване на ЕСМ и 

благоустройване на 

околното пространство“ 

Обновяване на оборудването 

и обзавеждане, рехабилитация 

на сградния фонд и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност , вкл. 

инсталиране  на соларна 

инсталация за БГВ  и 

благоустрояване на дворни 

площи  

Цялата 

територия 
880.000 

НП, РБ, ЕС 

фондове, 

ПВУ,ФЕЕВИ 

2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 3: Патронажна 

грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – 

Компонент 4 

Осигуряване на мрежа от 

услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ 

материален и кадрови 

капацитет за предоставянето 

им чрез въвеждане на модел 

за патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с 

увреждания, вкл. с хронични 

заболявания и трайни 

увреждания за осигуряване на 

почасови мобилни 

интегрирани здравно-

социални услуги в техните 

домове. 

Цялата 

територия 
45.048 ОПРЧР 2021 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", 

ръководство на 

училища и детски 

градини 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейности 4: „Разширяване 

и разкриване на 

социалните услуги в 

общината и обучение на 

социалните работници“ 

Изграждане на център от 

семеен тип за възрастни хора 

в бившата детска градина на с. 

Даскалово и Дневен център за 

лица с леки психически 

отклонения. Подобряване и 

обучение на социалните 

работници, предоставящи 

социалните услуги 

Друга 

територия 
450.000 ЕС фондове., РБ 2025 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 5: „Повишаване на 

квалификацията и 

обучение на 

педагогическия и 

непедагогическия 

персонал в 

образователните 

институции“ 

Обучение и повишаване на 

професионалните умения на  

педагогическия и 

непедагогическия персонал 

Цялата 

територия 
75.000 СБ, ПО 2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", Училищни 

ръководства 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 6: "Реконструкция 

ДГ "Знаме на мира" с. 

Черноочене и изграждане 

на нови площадки за игри 

и обучение" 

Дейността включва основен 

ремонт, реконструкция и 

изграждане на нови площадки 

за игри и обучение и 

благоустрояване на двора на 

ДГ "Знаме на мира" с. 

Черноочене,  

Зона 1 80.000 СБ 2022 г. 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", Училищни 

ръководства 

Приоритет 

1 

Мярка 1.1. 

Модернизиране и 

подобряване на 

образователните и 

социалните услуги 

Дейност 7: „Осигуряване на 

топъл обяд“ 

Осигуряване на безплатен 

топъл обяд за нуждаещи се 

лица, които са изпаднали в 

неблагоприятно социално 

положение на територията на 

община Черноочене 

Цялата 

територия 
1,320.000 ЕС фондове 2025 т. 

Общинска 

администрация 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

1 

Мярка 1.2. 

"Съхраняване и 

запазване на 

културните традиции 

и идентичност" 

Дейност 1: "Рехабилитация 

(в т.ч. внедряване на ЕСМ), 

оборудване и обзавеждане 

на читалища" 

Модернизирани на 

читалищата на територията на 

общината, в т.ч. внедряване на 

мерки за ЕЕ и подобряване на 

техническата обезпеченост на 

тяхната дейности 

Друга 

територия / 

Зона 3 

150.000 
ВОМР (МИГ), 

СБ, НП 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", 

Ръководство на 

читалища 

Приоритет 

1 

Мярка 1.2. 

"Съхраняване и 

запазване на 

културните традиции 

и идентичност" 

Дейност 2: „Изграждане на 

младежки дом в с. 

Черноочене“ 

Осигуряване на възможност за 

приобщаване на децата и 

младежите в местния живот, 

чрез изграждане/обособяване 

на младежки дом 

Зона 1 120.000 
ЕС фондове , 

ВОМР (МИГ), СБ 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

1 

Мярка 1.2. 

"Съхраняване и 

запазване на 

културните традиции 

и идентичност" 

Дейност 3: „Основен 

ремонт на къща за 

представяне и експониране 

на местното културно и 

битово наследство в с. 

Пчеларово, общ. 

Черноочене“ 

Обновяване на къща за 

експониране на местното 

наследство, обновяване на 

околната пространство, 

изграждане на експозиционни 

пространства 

Зона 2 85.000 
ЕС фондове , 

ВОМР (МИГ) 
2027 г. 

Общинска 

администрацияОтдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", НПО 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

1 

Мярка 1.2. 

"Съхраняване и 

запазване на 

културните традиции 

и идентичност" 

Дейности 4: „Подкрепа за 

участие на самодейните 

колективи в национални и 

международни фестивали и 

концерти“ 

Подържане на местни 

самодейните колективи, 

съхраняващи местните 

традиции и фолклор 

Друга 

територия / 

Зона 3 

70.000 СБ 2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика", 

Ръководство на 

читалища и 

самодейни 

колективи 

 

Приоритет 

1 

Мярка 1.3. 

"Обслужване и 

развитие на 

административното 

обслужване" 

Дейност 1: „Осигуряване и 

разширяване на 

електронните услуги 

предоставяне от общинска 

администрация“ 

Въвеждане на нови онлайн 

услуги и технологично 

обновяване на материалната 

база 

Цялата 

територия 
50.000 СБ, РБ, ХП 2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел "Гражданска 

администрация и 

административно 

обслужване" 

Приоритет 

1 

Мярка 1.3. 

"Обслужване и 

развитие на 

административното 

обслужване" 

Дейност 2: „Повишаване на 

капацитета и ключовите 

компетенции на 

служителите от общинска 

администрация“ 

Участие в професионални 

обучения, обмяна на опит, 

внедряване на добри практики 

в управелението и др. 

Цялата 

територия 
35.000 СБ, ХП 2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел "Гражданска 

адмнистрация и 

административно 

обслужване" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

1 

Мярка 1.3. 

"Обслужване и 

развитие на 

административното 

обслужване" 

Дейност 3: "Осигуряване на 

безплатен интернет на 

открити и закрити 

обществени пространства 

на територията на 

общината" 

Изграждане и поддържане на 

безжична /Wi–Fi/ мрежа за 

безплатен достъп до интернет 

на открити и закрити 

обществени места 

Цялата 

територия 
30.000 СБ, ХП 2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНДИКАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ПО ПРИОРИТЕТ 1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ" 
4,256.181  

 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1. 

"Благоустрояване на 

обществената 

среда" 

Дейност 1: „Рехабилитация 

на вътрешна улична 

мрежа, тротоари и 

принадлежностите към тях 

в населените места на 

територията на община 

Черноочене” 

Интегриран проект на 

секторно ниво включващ: 

асфалтиране и 

благоустрояване улична 

мрежа, тротоари и паркови 

пространства и осветление в с. 

Черноочене (кв. 4) и селата 

Пряпорец, Среднево, 

Драганово, Петелово, Габрово, 

Комунига и Паничково 

Зона 1 / Друга 

територия 
971.100 ПРСР 2022 г. 

Общинска 

администрация 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1. 

"Благоустрояване на 

обществената 

среда" 

Дейност 2: „Изграждане на 

автогара Черноочене” 

Изграждане на нова автогара  

на два етажа със обособени 

зони за техническо 

обслужване, паркнг и офисни 

и търговски площи. 

Зона 1 1,600.000 СБ 2021 г. 

Общинска 

администрация 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1. 

„Благоустрояване на 

обществената 

среда“ 

Дейност 3: "Изграждане на 

площад със сцена в кв. 7, 

паркоустрояване и 

благоустрояване с места за 

спорт и отдих в кв. 4 и кв. 7 

по плана на с. Черноочене 

– център и пешеходна 

пътека тип пасарел при 

главен път І-5 в с. 

Черноочене“ 

Интегриран проект: 

Дейността включва оформяне 

на площадно пространство, 

изграждане на сцена и 

обслужваща сграда, 

изграждане на пасарелка над 

главен път І-5 и две паркови 

зони в УПИ V и УПИ ХІV  

Зона 1 2,210.000 РБ, СБ 2025 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1. 

„Благоустрояване на 

обществената 

среда“ 

Дейност 4: „Обновяване и 

реконструкция на уличната 

мрежа и обществени зони 

в населените места от 

общината“ 

Интегриран проект включващ: 

рехабилитация на уличната 

мрежа и прилежащите площи, 

изграждане на енергийно 

ефективно осветление, 

обновяване и изграждане на 

детски и спортни площадки, 

паркови зони и рехабилитация 

на селищните центрове 

Цялата 

територия 
6,700.000 

РБ, СБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.1. 

„Благоустрояване на 

обществената 

среда“ 

Дейност 5: „Рехабилитация 

на улица в с. Черноочене, 

общ. Черноочене при о.т. 

96 до о.т. 215ж и 

изграждане на улично 

осветление” 

Интегриран проект на 

секторно ниво включващ: 

асфалтиране и 

благоустрояване улична 

мрежа, тротоари и изграждане 

на осветление в с. Черноочене  

Зона 1 146.684 
ВОМР (МИГ), 

ПРСР 
2021 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

 

Приоритет 

2 

Мярка 2.2. 

„Обновяване и 

въвеждане на мерки 

за енергийна 

ефективност в 

административни и 

жилищни сгради“ 

Дейност 1: "Обновление, 

въвеждане на ЕСП и 

инсталиране на соларна 

инсталация за БГВ в 

административните сгради" 

Дейността включва 

извършване на обследвания 

за енергийна ефективност, 

изпълнение на предписаните 

мерки, въвеждане на ВЕИ (при 

техническа възможност) и 

Цялата 

територия 
650.000 

ПВУ, СБ, Фонд 

за 

декарбонизация 

2027 г. 

Общинска 

администрацияОтдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

модернизация на енергийните 

системи в сградите 

Приоритет 

2 

Мярка 2.2. 

„Обновяване и 

въвеждане на мерки 

за енергийна 

ефективност в 

административни и 

жилищни сгради“ 

Дейност 2: „Създаване на 

Общински информационен 

център за ЕЕ“ 

Обособяване на център за ЕЕ, 

оборудване и обзавеждане, 

разпространение на 

информация и материали. 

Зона 1 32.000 

ПВУ, СБ, Фонд 

за 

декарбонизация 

2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.2. 

„Обновяване и 

въвеждане на мерки 

за енергийна 

ефективност в 

административни и 

жилищни сгради“ 

Дейност 3: "Въвеждане на 

ЕСМ в многофамилни и 

еднофамилни сгради на 

територията на община" 

Изготвяне на технически 

паспорти на сградите, 

енергийни обследване, 

изпълнение на мерки за ЕЕ, 

съпътстващи дейности и 

конструктивно укрепване (при 

необходимост), инсталиране 

на възобновяеми енергийни 

източници (при технологична 

възможност), използване на 

високо ефективни отоплителни 

системи. 

Цялата 

територия 
180.000 

ПВУ, СБ, Фонд 

за 

декарбонизация 

2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

2 

Мярка 2.3. 

„Обновяване и 

разширяване на 

водоснабдителната 

и канализационната 

инфраструктура и 

защита от 

климатичните 

промени“ 

Дейност 1: "Изграждане на 

ПСОВ, с. Черноочене, с. 

Среднево, с. Пряпорец, с. 

Каблешково и с. Нови 

пазар" 

Изграждане на ПСОВ  Зона 1 2,500.000 
СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2025 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.3. 

„Обновяване и 

разширяване на 

водоснабдителната 

и канализационната 

инфраструктура и 

защита от 

климатичните 

промени“ 

Дейност 2: "Реконструкция 

и рехабилитация на 

вътрешната водопроводна 

мрежа и изграждане на 

допълнително 

водоснабдяване в 

населените места“ 

Реконструкция и подмяна на 

водопроводната мрежа и 

възстановяване на пътната 

настилки. Извършване на 

проучвания, изграждане на 

сондажни кладенци, 

каптиране, монтиране на 

тласкатели, свързване към 

съществуващата мрежа и 

други дейности.  

Цялата 

територия 
1,500.000 

СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

2 

Мярка 2.3. 

„Обновяване и 

разширяване на 

водоснабдителната 

и канализационната 

инфраструктура и 

защита от 

климатичните 

промени“ 

Дейност 3: „Реконструкция 

и изграждане на 

канализационни системи и 

локални ПСОВ в 

населените места от 

община Черноочене“ 

Изграждане на ПСОВ, 

реконструкция и 

доизграждане на 

съществуващи 

канализационни системи и 

включването им в 

новоизградените 

пречиствателни съоръжения 

Цялата 

територия 
1,200.000 

СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.3. 

„Обновяване и 

разширяване на 

водоснабдителната 

и канализационната 

инфраструктура и 

защита от 

климатичните 

промени“ 

Дейност 4: „Подобряване и 

поддържане на 

екологичната 

инфраструктура в община 

Черноочене“ 

Извършване на корекции на 

съществуващи дерета в 

общината, мониторинг и 

поддържане на язовирите 

общинска собственост 

Цялата 

територия 
250.000 

СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

 

Приоритет 

2 

Мярка 2.4. 

"Поддържане и 

реконструкция на 

общинската пътна 

мрежа" 

Дейност 1: "Поддържане и 

реконструкция на 

общинската пътна мрежа" 

Дейността е свързана с 

подобряване на 

експлоатационните качества 

на общинската пътна мрежа и  

нейната безопасност. 

Цялата 

територия 
2,200.000 

СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Териториално и 

селищно устройство" 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 

2 

Мярка 2.5. "Бизнес 

инвестиции и 

модернизиране на 

бизнеса" 

Дейност 1: "Разработване 

на планове за регулация за 

обособяване на бизнес 

зони" 

Обособяване на терени и 

изготвяне на ПУП за 

отредените промишлени зони 

Зона 1 620.000 
СБ, РБ, ЕС 

фондове 
2027 г. 

Общинска 

администрация 

Отдел 

"Териториално и 

селищно устройство" 

Приоритет 

2 

Мярка 2.5. "Бизнес 

инвестиции и 

модернизиране на 

бизнеса" 

Дейност 2: „Частни 

инвестиции за развитие, 

разширяване и обновяване 

на бизнеса“  

Инвестиции за разкриване на 

нови предприятия, 

технологично обновление на 

съществуващите в областта на 

селското стопанство, 

преработващата 

промишленост и услугите. 

Цялата 

територия 
1,200.000 

Частен ресурс,  

ВОМР (МИГ), ЕС 

фондове 

2027 г. Частни субекти 

Приоритет 

2 

Мярка 2.5. "Бизнес 

инвестиции и 

модернизиране на 

бизнеса" 

Дейност 3: „Разработване и 

разпространение на 

маркетингови рекламни 

материали за 

популяризиране на 

община Черноочене“ 

Дейността е насочена към 

изготвяне и разпространение 

на материали 

популяризиращи общината 

Зона 3 25.000 СБ 2027 г. 

Общинска 

администрацияОтдел 

"Инвестиционни 

проекти, стопанска и 

икономическа 

политика" 

 

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНДИКАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ПО ПРИОРИТЕТ 2. „МОДЕРНА И БЕЗОПАСНА 

СРЕДА ЗА ЖИВОТ, РАБОТА И БИЗНЕС" 
21,984.784  

 


