
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КАТЕДРА „СЦЕНИЧНА РЕЧ“ ЗА 2020 г. 

 

Катедра „Сценична реч“ наброява 12 щатни преподаватели, както следва: 

Проф. Диляна Мичева 

Проф. д-р Анастасия Търколева 

Проф. д-р Веселина Раева 

Проф. д-р Любомир Гърбев 

Проф. д-р Катерина Илкова 

Доц. д-р Валерия Кардашевска 

Доц. д-р Лора Мутишева 

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски 

Гл. ас. д-р Надежда Панайотова 

Гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан 

Ас. Мария Колева 

Ас. Теменуга Первазова 

 

В катедрата се обучават 2 редовни докторанти – Венера Фингарова-Нечкова и Асен 

Аврамов. Пред защита е докторант Венера Мелеки. На свое заседание от 21.12.2020 г. 

катедреният съвет единодушно одобри и прие представения от Теменуга Первазова 

дисертационен проект от 170 страници на тема: „Ролята на песента в театралния спектакъл“ 

за докторантура в свободна форма на обучение.  

Бяха проведени два конкурса за заемане на академични длъжности в катедра 

„Сценична реч“, а именно за доценти (сценична реч). И двата конкурса бяха проведени 

безпроблемно и законосъобразно и успешно спечелени от д-р Лора Мутишева и д-р Тодор 

Димитров-Мечкарски. В отчетния период е обявен и пред финал конкурс за длъжността 

„главен асистент“ (вокално обучение). 

През отчетния период излезе от печат сборник с научните доклади и резюмета на 

работните ателиета от проведената по повод 70-годишния юбилей на катедрата 

конференция „Гласът – средство за въздействие“, 8-9 ноември 2019 г.   

Въпреки извънредното положение и противоепидемичните мерки членовете на 

катедра „Сценична реч“ не преустановиха своята научна, художествено-творческа и 

лекционна дейност в онлайн формат. 



Проф. Диляна Мичева 

Редакторска работа 

1. Член на редакционен екип на сборник с доклади „Гласът – средство за 

въздействие“, изд. Фабер, София, 2020, ISBN: 978-619-00-1117-0 

Учебни програми 

1. Автор в учебна програма "Изграждане на певческо-говорната модалност". 

Публикации  

1. Сборник „Гласът - средство за въздействие““, изд. Фабер, София, 2020, ISBN: 978-

619-00-1117-0, доклад на тема: „Аспекти в двуединството пеене-слово“ 

 

Проф. д-р Любомир Гърбев 

Научни журита 

председател на Научно жури на НАТФИЗ и рецензент на хабилитационните трудове 

относно присъждане академични длъжности „Доцент“ с кандидати: 

- д-р Лора Мутишева 

- д-р Тодор Димитров-Мечкарски 

- д-р Камен Асенов /последния незащитил се/ 

Рецензии  

1. НАТФИЗ – Научен рецензент на Сборника с доклади „Гласът - средство за 

въздействие“ 2020 г. 

2. БАН, СПИСАНИЕ „PAPERS of BAS.  HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES”, 

Заглавие: Cultural State Policies – Support for Performance Arts Forums 

3. НБУ, Годишник на департамент "Масови комуникации 2020г." НБУ 

Публикации  

Сборник „Гласът - средство за въздействие“ 2020 г. – „Окото, което изяде ухото!“ 

Постановки 

„Страсти и неволи – Чудомир“  сценарии и постановка в Казанлъшкия общински театър – 

предстояща премиера. 

 

 

 

 



Проф. д-р Веселина Раева 

Участие в национални проекти: 

1. Ателие: „Гласът – неподозираните средства на въздействие”, трета научно-

практическа конференция: „Педагогическата комуникация – вербална и 

визуална”, https://www.academyteachers.bg/treta-nauchno-prakticheska-konferentsiya-

na-tema-pedagogicheskata-komunikatsiya-verbalna-i-vizualna/, септември 2020; 

2. Практически семинар: „Успешната радиокомуникация или за техниката на говора, 

правоговора и гласа” БНР, Радио София, септември 2020; 

3. Онлайн курсове за български журналисти: «НАТФИЗ с програма за подкрепа на 

творческите професии», юни 2020, http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2209947 

4. Практически семинар: „Тайните на успешната комуникация“, Национална 

конференция на ДЗИ, http://natfiz.bg/2020/02/21/katedra-stsenichna-rech-na-natfiz-

izliza-sred-onezi-koito-iskat-da-badat-chuti/, НДК, февруари 2020 

Творчески изяви: 

1. Театър Сфумато, театрален филм „Одисей” по романа на Джеймс Джойс в 

съавторство със Сава Драгунчев, Мартина Георгиева и Боян Фераджиев; септември 

2020;  

2. аудио – спектакъл с авторска музика и песни по «Лунната стая» на Валери Петров 

със студенти от НМА „П.Владигеров”; https://www.facebook.com/ Студентски съвет 

при НМА Панчо Владигеров 

Важни публикации (последни) 

1. «Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа 

на университетския преподавател», сп. «Реторика и комуникации», бр.45, октомври 

2020; http://rhetoric.bg/ 

2. «Хигиена и профилактика на уморения глас», сборник с доклади от Национална 

научно-практическа конференция: «Педагогическата комуникация: вербална и 

визуална», стр.69, ISBN: 978-619-00-1190-3; 

Радио и ТВ участия: 

1. БНР, Радио Варна, Как звучат българските медии в дните на извънредното 

положение 07.05.20 https://www.bnr.bg/varna/post/101271402  

2. БНР, Радио Варна, проф. Раева: Рецепторите за разпознаване на фалшивата реч 

трябва да се развиват, публикувано на 07.05.20 в 

https://www.bnr.bg/varna/post/101271572/profraeva-da-se-zapoznaem-s-glasa-si  

3. БНТ, Рецепта за култура, 25.04.2020 „Гласът – средство за въздействие”, 

https://www.bnt.bg/bg/a/glast-sredstvo-zavzdeystvie  

4. БНР, Радио София, Нужно е силно желание, за да боравим добре с гласа си, 

27.04.20 https://www.bnr.bg/sofia/post/101265843/scenichna-rech-kkk БНР, Артефир, 

разговор с проф.д-р Веселина Раева, 26.02.20; 

Академична дейност: 

https://www.academyteachers.bg/treta-nauchno-prakticheska-konferentsiya-na-tema-pedagogicheskata-komunikatsiya-verbalna-i-vizualna/
https://www.academyteachers.bg/treta-nauchno-prakticheska-konferentsiya-na-tema-pedagogicheskata-komunikatsiya-verbalna-i-vizualna/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2209947
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-theatre-festival-bale-harvatiya/
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-theatre-festival-bale-harvatiya/
https://www.facebook.com/
http://rhetoric.bg/
https://www.bnr.bg/varna/post/101271402
https://www.bnt.bg/bg/a/glast-sredstvo-zavzdeystvie


1. Председател на Общото събрание на НАТФИЗ 

2. Член на АС на НАТФИЗ 

3. Член на ФС на „Сценични изкуства” 

 

проф. д-р Катерина Атанасова Илкова 

Рецензии и становища 

1. Становище по процедура за защита на дисертационен труд на тема „Театралните 

техники като средство за интеграция при лица с интелектуални нарушения“ на 

Анна М. Калчева, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, 

Научна област Педагогически науки, Професионално направление 1.2 Педагогика 

(Специална педагогика) към Софийски университет „Кл. Охридски“. 

Отзиви за творчеството на К. Илкова 

1. Рожич, Елица, "Имало едно време", Будапеща, Унгария, в-к "Български вести", 

02/2020, ISSN 14163098, стр.8,9 (двуезично) 

2. Кортенска, Мирослава – „За създаването на българска куклена школа“, София, сп. 

Везни, бр. 5, 2020, стр. 116-117,  ISSN 0861 – 606Х 

Публикации 

1. Илкова, Катерина – „Образност и слово-жест“, „Гласът – средство за въздействие“ 

(Сборник с научни доклади и разширени анотации на работните ателиета от 

научно-практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра 

“Сценична реч“), София, Фабер, 2020,  ISBN 978-619-00-1117-0, стр. 240 – 246. 

Цитирания 

1. Панайотова, Надежда – Деформации на сценичната и публичната реч – отражение 

на кризата в обществото, София, Ефрема, стр. 70 от „И проговориха”, ISBN 978-

619-90693-1-8 

2. Стефанова, Калина. За Граховите зърна от джоба на съдбата в театъра на живота и 

живота на театъра, сп. Литернет (онлайн), София,  3/2020, от „Тандемът”, ISSN 

1312-2282. Достъпно на: https://spisanie.liternet.bg/ 

Проекти 

1. Участник в проект „Разкажи ми приказка на български език“ на Фондация за 

алтернативно изкуство "Малко театро" Будапеща, Унгария, за провеждане на 

интерактивен спектакъл за българските деца и децата изучаващи български език в 

чужбина. Ръководител на проекта Габриела Хаджикостова. Проектът е осъществен 

успешно в Училището за роден език, Будапеща, Унгария (януари, 2020 г.) 

 

 



Доц. д-р Валерия Кардашевска 

Конференции 

1. Участие в международна научно-практическа конференция на тема: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: Вербална и Визуална 18-20.09.2020 с 

доклад на тема: Гласовите характеристики като средство за въздействие в 

педагогическата комуникация“ 

Публикации 

1.     Доклад на тема: Гласовите характеристики като средство за въздействие в 

педагогическата комуникация“, публикуван в сборник със същото заглавие: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: Вербална и Визуална, ISBN 978-619-00-

1190-3 

2. Публикация в електронното списание "Реторика и комуникация" бр. 38, януари, 

2019г. реферирано от НАЦИД , ISSN – 1314-4464,  „Гласът в реториката: 

проявления в новата дигитална реалност“ 

http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b

0-%d0%b8-

%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%

86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd 

3. Публикация – доклад на тема: „Паралингвистичните средства като инструмент за 

въздействие на оратора“, публикуван в сборник с доклади „Гласът – средство за 

въздействие“, изд. Фабер, София, 2020, ISBN: 978-619-00-1117-0, стр. 196 

Семинари 

1. Организатор и лектор в семинар на тема „Как новите медии създадават активно 

гражданско общество“, проведен 20.09.2020 в гр. В. Търново, съвместно с 

Фондация „Конрад Аденауер“, с лекция на тема: „Нова медийна среда - нови 

предизвикателства“.  

 

 

 

Доц. д-р Лора Мутишева 

Авторски монографии, статии и доклади 

1. Гласът - средство за въздействие. Сборник с научни доклади и разширени анотации 

на работните ателиета от научно-практическа конференция по случай 70 години от 

основаването на катедра “Сценична реч”, изд. Фабер, Велико Търново, 292стр., 

ISBN 978-619-00-1117-0, Доклад на доц. д-р Лора Мутишева на тема: 

“Свърхзадача: словесно действие”, 73стр.  

http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd
http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd
http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd
http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd
http://rhetoric.bg/%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd


Авторски спектакли 

1. ЕРОФЕЕВ, по "Москва-Петушки", "Благовестие" и "Василий Розанов през погледа 

на един ексцентрик" от Венедикт Ерофеев, превод: Иван Тотманов, Борис 

Мисирков, Жела Георгиева, композиция, постановка и режисура: Лора Мутишева, 

сценография и костюми: Ада Паунова, музика: Мартин Каров, участват: студенти 

специалност „Актьорство за драматичен театър“, клас доц. д-р Пенко Господинов 

2020, премиера: Театър НАТФИЗ, Голяма сцена, 15.01.2020г. Спектакълът е 

спечелил Проектната програма на НАТФИЗ в категория „Алтернативни сценични 

форми“.  

2. КУКЛИ СМЕ НИЕ, по Ростан и Бюхнер, реж. Елица Йовчева, словесно действие: 

Лора Мутишева, дипломен спектакъл на студенти 3АДТ с худ. ръководител проф. 

Пламен Марков, Премиера: февруари 2020 

3. КАШОНЪТ, от Клеман Мишел, реж. Калин Ангелов, Театър “София”, сезон 

2020/2021, премиера: септември 2020, Актьорски състав: Николай Димитров, 

Юлиан Малинов, Юлиан Рачков, Владимир Матеев, Симона Халачева, Лора 

Мутишева, София Маринкова 

Участия в предавания 

1.  гост в предаване “100% будни”, БНТ1, "100% будни”, 21.02.2020, разговор за  

книгата “Словесно действие в действие” и за правилата на комуникацията  

https://www.bnt.bg/bg/a/pravila-za-komunikatsiya-na-teatralnata-stsena-i-izvn-neya  

2. гост в предаване “По-иначе с Гергана”, ТВ Българе, 19.12.2019 г., представяне на 

книгата “Словесно действие в действие”  

https://www.youtube.com/watch? 

v=IHggfzZKClY&feature=youtu.be&t=4521&fbclid=IwAR2TD_sy0S5CiSknOm6k2F5cD- 

jroILA3vDdHvc49vRRQXOUiQEt8eMo0tLg  

3. видео интервю за youtube канал на Театрална общност АНТРАКТ, 29.04.2020 г., 

“Театърът като начин на живот с Лора Мутишева”  

https://www.youtube.com/watch?v=cfF690YUwbQ&t=241s  

Участия в семинари, уъркшопи 

1. Участие в обучителен семинар за служители на ДЗИ, по покана от ДЗИ към 

НАТФИЗ, 14.02.2020, НДК, зала 2  

Участия в комисии 

1. Член на изпитна комисия за защита на магистърска теза за специалност 

ПУБЛИЧНА РЕЧ на: Мария Иванова Димитрова, фак. Номер 6215, випуск 2014, 

Магистърска теза на тема: Гласово-говорни техники на лидерите в юдейската и 



християнската общност”, Научен ръководител - доц. д-р Валерия Кардашевска 

защита: 30.06.2020  

2. РЕЦЕНЗИЯ на дипломна работа на тема: “Реторически похвати в политиката след 

Втората световна война”, магистърска тез на Никола Данев Баненкин, научен 

ръководител - доц. д-р Валерия Кардашевска  

3. Член на изпитна комисия КСК 2020, специалност: Актьорство за драматичен 

театър 

Участия в редколегии 

1. Част от съставителския екип на: Гласът - средство за въздействие. Сборник с 

научни доклади и разширени анотации на работните ателиета от научно-

практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра 

“Сценична реч”, изд. Фабер, Велико Търново, 292стр.,ISBN 978-619-00-1117-0  

2. част от редакционен екип на: Гласът - средство за въздействие. Сборник с научни 

доклади и разширени анотации на работните ателиета от научно-практическа 

конференция по случай 70 години от основаването на катедра “Сценична реч”, изд. 

Фабер, Велико Търново, 292стр., ISBN 978-619-00-1117-0  

Цитирания 

1. Деформации на публичната и сценичната реч - отражение на кризата в обществото, 

Надежда Пламенова Панайотова, изд. Ефрема ЕООД, София, 2019, ISBN 978-619-

90693-1-8, Мутишева, Лора. Дуалистични подходи към вокалния тренинг през 

XXв., Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, С., 2015  

2. Деформации на публичната и сценичната реч - отражение на кризата в обществото, 

Надежда Пламенова Панайотова, изд. Ефрема ЕООД, София, 2019, ISBN 978-619-

90693-1-8, Мутишева, Лора. Словесно действие в действие, изд. Фабер, Велико 

Търново, 2019  

3. Гласът - средство за въздействие. Сборник с научни доклади и разширени анотации 

на работните ателиета от научно-практическа конференция по случай 70 години от 

основаването на катедра “Сценична реч”, изд. Фабер, Велико Търново, Сценичната 

реч като наука - опит за дефиниция, Тодор Иванов Димитров-Мечкарски, статия, 

ISBN 978-619-00-1117-0, Мутишева, Лора. Словесно действие в действие, изд. 

Фабер, Велико Търново, 2019 / 50стр./  

 

 

 

 

 

 



Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски 

Конкурси по ЗРАСРБ 

1. Спечелен конкурс за длъжността доцент (сценична реч), утвърден от факултетен 

съвет на 24.11.2020 г. 

Съставителство на колективна монография 

1. Сборник с доклади „Гласът – средство за въздействие“, изд. Фабер, София, 2020, 

ISBN: 978-619-00-1117-0 

Редакторска работа 

2. Член на редакционен екип на сборник с доклади „Гласът – средство за 

въздействие“, изд. Фабер, София, 2020, ISBN: 978-619-00-1117-0 

Учебни програми 

2. Съавтор в учебна програма "Изграждане на певческо-говорната модалност". 

Публикации  

1. доклад на тема: Сценичната реч като наука – опит за дефиниция, публикуван в 

сборник с доклади „Гласът – средство за въздействие“, изд. Фабер, София, 2020, 

ISBN: 978-619-00-1117-0, стр. 37 

2. статия на тема: Теории за езика и говора като структурни системи. Йерархичният 

модел на вербална комуникация, Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, С., 

2020, ISSN 1314-0760, стр.60 

3. статия на тема: Сценичната реч като педагогическа дисциплина и наука. Гласово-

говорното обучение в катедра „Сценична реч” на НАТФИЗ ”Кр. Сарафов”, сп. 

Театър, С., 25.11.2020.  

(https://theatremagazine.wordpress.com/2020/11/25/%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd

%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%87/) 

 

 

 

гл. ас. д-р Надежда Пламенова Панайотова 

Публикации 

1. „Диалектните маркери – акцент в практическата работа по правоговор“ (анотация), 

„ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, сборник с доклади, София, 2020, 

ISBN 978-619-00-1117-0 

2. „Духът на езика или духът на времето“ (статия), „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, сборник с доклади, София, 2020, ISBN 978-619-00-1117-0 

Рецензии 



1. Рецензия на магистърска теза „Гласово-говорен инструментариум на религиозните 

лидери в юдейската и християнската общност“, магистърска специалност ПР 

Комисии  

1. Комисия при защита на магистърска теза „Реторическите похвати в политиката 

след Втората световна война“, юни 

Редакционна работа 

1. Член на редакционния екип на Сборник с научни доклади от науко-практическата 

конференция „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, НАТФИЗ, 2020. 

Творчески изяви 

1. Част от екипа на документалния филм “ MY GYPSY ROAD”, реж. Вилма Стоянова 

2. Дублаж за голям екран: “TROLLS WORLD TOUR”, DreamWorks Animation 

3. Дублаж за малък екран: сериали – „Рапунцел и разбойника“, „Калинката и черния 

Котарак“, „Елена от Авалор“, „Спондж Боб“, „Пес патрул“, „Искрица и сияйница“ 

4. Озвучаване на „ПАПАГАЛСКИ ЗАЛЪГАЛКИ – Кения“, сц. Цветомира Николова, 

Катя Мънкова, реж. и аним. Катя Мънкова, с подкрепа на НФЦ 

 

гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан 

Конференции 

1. Участие в практически семинар: „Тайните на успешната комуникация“, 

Национална конференция на ДЗИ 14.02.2020г. 

Научно-изследователска дейност и публикации 

1. Редактор на сборника „Гласът – средство за въздействие“ НАТФИЗ 

Публикации 

1. Доклад и разширено резюме на ателие в сборника “Гласът - средство за 

въздействие”  

Спектакли 

1. Преподавател по acting and voice coach - словесно действие, клас 4 А АДТ клас 

проф. Марков -Премиера “Танго” от Славомир Мрожек реж. проф. Пламен Марков, 

08.10.2020г 

2. Гастрол в Младежки Театър Николай Бинев - “Извън контрол” Рей Куни, реж. 

Венцислав Асенов ДКТ Враца 

  Обучения/ръководител на майсторски клас 



1. Обучение по “Правоговор и техника на говора” - лятна академия за талантливи 

деца “Д старс” - Рибарица, юни 2020г 

Комисии 

1. Член на комисия за оценяване на специализанта по “Режисура за драматичен 

театър” Огнян Симеонов 11.11.2020г 

2. Член на комисия за магистърска степен на Никола Баненкин и Мария Маринова, 

юни 

Концерт-Ателие 

1. “Необятните възможности на човешкия глас” в  Арт къща “Grozarde”  11.09.2020г. 

 

Ас. Теменуга Первазова 

Представления 

1. “Леща, грах и диаманти“ – Пиер Шено,  представление на  театър „Искри и 

сезони“. 

2. „Наследството“ – Пиер Шено на театър „Искри и сезони“. 

 

Ас. Мария Колева 

Представления 

1. Вокален педагог на спектакъла "Хитър Петър", постановка проф. Б. Лунгов, 

участват студенти АКТ,клас проф.Б.Лунгов 

 

 

Ръководител катедра „Сценична реч“ 

Проф. Диляна Мичева 

28.12.2020 г. 


