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Регионална инспекция по 
Околна среда и водите

В,№Д 1 Ж /^ м
30 . 01. 2023

: Писмено искане по чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда във 
ганизиране на обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието 
ната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на 

:ки чифлици в поземлени имоти 61042.15.249, местност „Добровица“ и 
имоти 61042.15.273, поземлени 61042.15.274, местност „Факуда“, село 
, община Созопол, с възложител ЕТ“ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“ с ЕИК: 
МОЛ:Георги Тумпалов

УВАЖАЕ ЛИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложег з Ви изпращам обявата в ежедневник за датата, часа и мястото на 
обществез ото обсъждане.

С уважен ie:

Георги Ту лпалов 

( собствегфзк и управител) 9

Прилагам следните документи:

1. Пи :мо с номер 26-00-113/24.01.23 и 006/ 24.01.2023 до кмета на град Созопол г- 
н 1 лхомир Янакиев и до кмета на село Равадиново- г-н Иван Пазвантов:

2. Пр шожение 3 към чл. 17, ал.1, т.2;
3. Корие на обявата в ежедневник „Черноморски фар“

Адрес за кореспонденция 

С.Равадиг о 

Лице за к<

во, ул.“Втора“ 1, Замък“Влюбен във вятъра“

нтакт: Мирослава Вълкова; тел. 0893050680; e-mail: info@zamaka.bg

mailto:info@zamaka.bg
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ОТНОСНО: Писмено искане по чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда във връзка 
с организщ ане на обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху 
околната с юда (ДОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на туристически 
чифлици в поземлени имоти 61042.15.249,местност“Добровица“ и поземлени имоти 
61042.15.27мпоземлени 61042.15.274,местност“Факуда“ ,с.Равадиново ,община Созопол, с 
възложител ЕТЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“

УВАЖАЕМИГ-Н ЯНАКИЕВ,
УВАЖАЕМИГ-Н ПАЗВАНТОВ,

На фнование чл.16 от НУРИОВОС РИОСВ-Бургас определя, като засегната Община 
Созопол, с ||оято да се организират от Възложителите обществени обсъждания на Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение: 
„Изгражданана туристически чифлици е поземлени имоти 61042.15.249,местност“Добровица“ 
и поземлена имоти 61042.15.273 поземлени 61042.15.274,местност“Факуда“ .с.Равадиново 
, община СозЬлол, с възложител ЕТЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“.

С настоящето писмено искане до Кмета на Община Созопол предлагаме срещата с 
обществеността на с.Равадиново да се състои у а посочено от Общината място, от 11:00-12:00 
часа на дата 24.02.2023 г . , която да потвърдите писмено или предложите друг вариант, както и 
достъп до дяклада за ОВОС и мястото и времето за предоставяне на писмени становища и за 
изразяване ф  становища в рамките на есеки работен ден.

Мястото, датата и часът на срещата ще бъдат оповестени чрез средствата за масово 
осведомяваф или по друг подходящ начин, най-малко 30 календарни дни преди насрочената дата 
за общественото обсъждане, с обява по образец по Приложение №3 от НУРИОВОС.

Моля|за писмено потвърждение от Ваша страна за мястото, датата и часът на срещата за 
обществено |бсъждане и достъпа до материалите в 5 дневен срок от получаване на настоящето 
писмо.

Aflpet за кореспонденция:
с.Раврдиноваул.“Втора“ № 1,Замък“В иобен във вятъра“

ЛицеЬа конт пет :Г ригорий Стоименов 
0897 z89192; 0898664689; 
e-mail I info@zamaka.bg

1.
2.
3.

Доклф-за ОВОС с всичките приложения към него;
Доклзр по оценка степента на въздействие върху защитените зони; 
ПисмЛ c W .№  т - Ш Ш 2 7  Ф9.2022год.

№
С уважение, | 

ГЕОРГИ ТУМПАЛС

mailto:info@zamaka.bg


Приложение Vs 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на възс гйствието върху околната среда

ЕТ“ЖИКА-ГЙОРГИ ТУМПАЛОВ“
С.РАВАДИНОВО, УЛ‘(В ТОРА “ № 1,ЗАМЪХ Ътобен във вятъра“

среща/срещи : i 
среда (ОВОС)
„ Изграждане

информацията 
потенциал), е 
община (район 
МОСВ/РИОСВ 
(при осигурено 

Докладът 
достъпен и на

(име на възлол мтеля, седалище)
На осно ание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната 

среда УВЕДО' 1ЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана 
обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната 

всички приложения къ" него за инвестиционно предложение: 
на туристически чифлици в поземлени имоти 61042.15.249, 

местност ‘ До( ровица ‘ ‘ и поземлени имоти 61042.15.273поземлени 61042.15.274,
местност“ Ф а у д а “ .с.Равадиново ,община Созопол, с възложител Е Т “ЖИКА-ГЕОРГИ 
ТУМПАЛОВ 

Срещата/»
Кметство cJPafc 

Докладът

рещите ще се проведе/проведат на 27.02.2023год. от 11,00-12-ООч. в сградата на 
адиново,зала 2-ри етаж
за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на 

въздействие (айо е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС (ако е налична) и/или оценката и
по чл. 996, ал. 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с нисък/висок рисков 

ф  разположение на интересуващите се всеки работен ден от .9,00до 15,00 часа в 
кметство) Община Созопол,площад „Хан Крум“ № 2 и Кметство с.Равадиново, 

и
iHcmo от възложителя).
за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е 
штернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: РИОСВ-

гр.Бургас
(ако е изискан \оклад за оценка за степента на въздействие).

становища мога ■ та се предоставят в Община Созопол, площад „Хан Крум“ № 2 
авадиново (място, посочено от възложителя) или на срещата/срещите за 
ждане.

Писмен* 
и Кметство с. 
обществено обсЬ:

За контакт: 
Лице за 
0897 289 
e-mail in

(име, телефон зщ

и по общественото обсъждане от страна на възложителя: 
онтакт :Григоргк Сто • ленов 
92 ;0898664689; 
b@zamaka.bg 
връзка).

mailto:b@zamaka.bg


С ТР АН И Ц А  14

Красимир К 
академията н

27 ЯНУАРИ - 2 Ф Е В Р У А Р И  2023

„Акули*
шампио!

Отборът на "Черноморец" изигр 
от най-добрите си мачове от на 
на сезона в НБЛ, като надигра u 
она "Балкан" с 93:83 пред ентуси 
ните зрители в зала "Бойчо Бръ1

Момчетата на треньора Васил 
мов буквално изригнаха през m 
полувреме. Почивката дойде п 
помнящо се 60:40.

Плеймекърът Муннс Туту зав\ 
25 точки и 9 асистенции. Център 
кол Мойен властваше под кошс 
се отчете с 18 точки и 7 борби.

0 D3G III и зИ |Те
Д а 1с т Ш й Я

Интервю на 
Кирил.ЕВТИМОВ.

Красимир Корса 
ньор в академията 
нал “ от четири го> 
"топчиите“ той on 
професионалното и. 
на футболисти ме: 
годишна възраст, 
му кариера включв< 
на работа с отборип

\ки е тре- 
„Арсе- 

'ни. При 
варя за 
раждане 

11-и16- 
>л идната 
ъвмест- 

„Уест
Хам", „Чарлтън“, „Б&нтфорд“ 
и „Барнет" като ск\ут и на
ставник. Отскоро е А н ал и за 
тор на ефективностr l  на пред
ставянето на професионалния 
тим „Лейтън Ориента Англия. 
Понастоящем изучаХа магис
тратура към Универттета за 
бизнес и футбол, специалност 
"Анализ на ефективното пред
ставяне във футболаХ В нача
лото на февруари специалис
тът ще води у  нас курХ п о "Так
тически и индивидущен фут
болен видео анализ“. Хреми на
рът ще се проведе од2-5 фев
руари 2023 г. в Св. fcs. Кон
стантин и Елена. Кврсачки 
сподели пред „ ЧернШморски 
фар“ очакванията сиЪтносно 
предстоящия семина\

- Какво  ти е мненаето за 
технологиите за анализира
не на футбола в Б ъ /гария?

- След обстойно и д!тайлно 
анализиране на футболните 
технологии в България, уста

нових липса на съвременни 
методи в повечето мъжки от
бори, детски академии и твър
де бавното им навлизане в 
сравнение с други държави. 
Реално няколко мъжки отбо
ра в родния професионален 
футбол имат GP - истеми. От
делно само 5-6 отбора имат 
анализатори, които следят за 
представянето на отборите. 
Това число е прекалено мал
ко за стандарта на професи
оналния ни футбол. В сериоз
ните футболни държави това 
е сериозно развито от много 
години. Да не споменавам, че 
тази практика е вече доста

разпространена и в детските 
академии в Европа. Това слу
жи като инструмент и основа 
за изграждане на играчите в 
бъдещото им развитие. Нека 
кажа, че всеки желаещ може 
да се запише за курса на 
0895036246.

- Каква е причината за 
провеждане на курса?

- В България не се обръща 
голямо внимание на анализи
те в детските академии. Имен
но оттам се очаква да излязат 
подготвени младежи и осно
вен проблем да нямаме кон
вертируеми футболисти зад 
граница. Това е една от при

чините да проведа такъв курс 
в България, за да запозная 
анализатори, треньори, ска
ути, както и хора, които се ин
тересуват оттехнологиите във 
футбола. Ще представя какви 
са съвременните тенденции 
във видео анализите, какъв е 
процесът на работа и какви 
индикатори се използват, ко- 
гато се анализира футболна 
среща или тренировка, както 
и работа с програмата за ана
лиз Longomatch.

- Този курс вече е провеж
дан и преди в България?

- През 2021 година проведох 
първия курс по видео анализ

вСоф| 
ември 
ниевн 
тин и I 
ка от 
беше; 
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Приложение № 5 към ч1. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценф на въздействието върху околната среда

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС 
| УВЕДОМЛЕНИЕ 
стиционно предложениеза инв(

от „ТИА ХОЛД“ ЕООД
дорка Иванова Апостол] 

със седалище и адрес 
бл.77, вх.1, ет.6 

Пълен пощенски адре 
ет.6, an.56 

Телефон, факс и ел. 
ivan.m.apostolov@gmail.

, ЕИК 203121685, представлявано от То
ва, тел. за връзка: 0888140050 
|на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“

гр. Бургас, ж.к „Зорница“ бл.77, вх.1,
юща (e-mail): тел. 0888/140050, e-mail: 
|om

БОРБА

Руенци изригне 
шампиони и два* 

Държавното първе
Георги. РУСИНОВ..............

Впечатляващо участие за-



СЪОБЩЕНИЕ
23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, 

[на Община Бургас свиквам ЧЕТИ-
0 ЗАСЕДАНИЕ на Общински съ- 

1.2023 година (вторник) от 9:00
часа, с продължени! на 01.02.2023 година (сряда) от 
09:00 часа при неиферпване на дневния ред, в засе- 

ща се в „Културен дом на неф- 
следния

НА ДНЕВЕН РЕД
1 Докладна записка от Дими- 
а Община Бургас, относно: При- 
изменение и допълнение на На- 
то и администрирането на мест- 
слуги на територията на Общи- 
ение на Общински съвет -  Бур-

№ 21/ 20.12.2016 г., с послед- 
ълнения

Докладна записка от Дими- 
Община Бургас, относно: При- 

зменение и допълнение Наред- 
,а за платено и безплатно пар- 
достъп на моторни превозни 
зони на територията на Общи- 
щински съвет -  Бургас 
Докладна записка от Дими

тър Николов -  кмет н!Община Бургас, относно: При
емане на Наредба за |ременно използване на части 

обществени площи и части от 
[гелни площадки на геригория-

На основание чл 
ал.1 от ПОДОСКВОА 
РИДЕСЕТ И СЕДМС
в е т - Бургас на 31.

дателната зала, Haxi 
тохимика” , ет.2, пр 

ПРО!
1. 06С 08-00-131 

тър Николов -  кмет
емане на Наредба з; 
редбата за определя! 
ните такси и цени на| 
на Бургас, приета с pi 
гас, по т.2, Протош 
ващи изменения и д

2. ОбС 08-00-136 
тър Николов -  кмет 
емане на Наредба за 
бата за условията и pi 
киране и контролира| 
средства в определен! 
на Бургас, приета от

3. ОбС 08-00-13651

на климата , относно: 
Стратегическа карта за 
номерация Бургас

7. ОбС 08-00-13674 
Саватева -  зам.-кмет

грамния оператор на Лро| 
чество, наследство и съл 
2014-2021 г към Минист) 
ект „Бургас -  вълнуващ i 
тъп до култура и изкуство 
социално и икономическо| 
-  Р2-2.2.-РД-7/19.10.202

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т
8000 Бургас, ул. „Александровска" №  26 

тел.: 056/ 84 13 ОО; 056 / 90  72 07
w w w .b u rQ a sco u n c il.o rg ; e-m ail: council@ burgas.org

от тротоари, свободи 
улични плажа за cipa 
та на Община Бургас

4. ОбС 08-00-1366 
тър Николов -  кмет на| 
емане на Програма за 
ни мерки на Община Б;

5. ОбС 08-00-1366;
Балтина-зам.-кмет „I 
логия, дигитализация 
на климата“, относно: 
дяване на популацията 
на територията на Об 
2026 година

6. ОбС 08-00-13662 Цокладна записка от Весна 
Балтина -  зам.-кмет „С|ратегическо развитие и еко
логия, дигитализация |  адаптация към промените

.обряване на актуализирана 
ум в околната среда на Аг-

Докладна записка от Дими- 
бщина Бургас, относно: При- 

розрачност а антикорупцион- 
гас 2023-2028
Докладна записка от Весна 

атегическо развитие и еко- 
адаптация към промените
иемане на Програма за овла- 
ta безстопанствените кучета 
на Бургас за периода 2022-

ркладна записка от Диана 
ултура, туризъм и спорг“ , 

относно: Упълномощаваме на Кмета на Община Бур
гас за издаване на Запш|на заповед в полза на Про- 

ама „Културно предприема- 
|удничество“ на ФМ на ЕИП 
рство на културата по про- 
артистичен, подобрен дос- 

[като катализатор за местно 
азвитие“ -  Договор N° РА14 
г.

8. ОбС 08-00-13655 Д1кладна записка от Дими
тър Николов -  кмет на 0|щина Бургас, относно: До
пускане на отклонения от 1равилата и нормативите по 
реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВ- 
ТУЗ от Общински съвет Бшгас за завишаване на до
пустимия Кинт и намаляване на необходимата площ 
за м2/на легло, съгласно 1л.43, т.2 от Наредба №7/ 
МРРБ за ПНУОВТУЗ за УП11 VII-842 в кв.68 по плана 
на ПЗ „Север“ , гр. Бургас|с цел реализиране на нов 
корпус „Мама и аз“ към М1АЛ „Сърце и мозък“

9. ОбС 08-00-13658 До|ладна записка от Дими
тър Николов -  кмет на Обг
бряване на проект за Пол 
План за регулация и застрс 
идентификатори 07079.13.1 
и 07079.13.11 поККнагр) 
ло", землището на кв. Бане

ина Бургас, относно: Одо- 
обен усгройствен план -  
ване (ПУП -  ПРЗ) за ПИ с 
07079.13.9,07079.13.10 
ургас в местност „До се- 
о, гр. Бургас

тиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване 
на предварително съгласие на основание чл. 29, ал 1 
от 3033 за изработване на Подробен устройствен план 
-  парцеларен план (ПУП -  ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за 
отводняване на нова улица от о.т.1 -  о.т.2 -  о.т.З до 
о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, 
мемност „Оникилика“ , гр. Бургас -  извън границите 
на урбанизираната територия на гр. Бургас, премина
ващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391,
07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 2. Раз
решение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработ
ване на Подробен устройствен план -  парцеларен план 
(ПУП — ПП) по чл.110, ал.1, г.5 от ЗУТ за осигуряване 
на трасе на дъждовен колектор за отводняване на но
ва улица от о.т.1 -  о.т.2 -  о.т.З до о.т.4 за обслужва
не на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оники
лика", гр. Бургас -  извън границите на урбанизирана
та територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с 
идентификатори 07079.2 .391, 07079.2 .289 и 
07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на за
дание по чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, 
ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен 
план -  парцеларен план (ПУП -  ПП) по чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колек
тор за отводняване на нова улица от о.т.1 -  о.т.2 -  
о.т.З до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш ма
сив 19, местност „Оникилика“ , гр. Бургас -  извън гра
ниците на урбанизираната територия на гр. Бургас, 
преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391,
07079.2.289 » П7079.2.216 по КК на гр. Бургас

12. ОбС 08-00-13656 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска -  зам.-кмет „Строителство, инвес
тиции и регионално развитие“, относно: Одобрява
не на Подробен устройствен план -  Парцеларен план 
(ПУП -  ПП) за трасе на водопровод ф 90 за обслуж
ване на имоти в кадастрален район 72151.37 по ка
дастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас

13. ОбС 08-00-13657 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска -  зам.-кмет „Строителство, инвес
тиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване 
на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 
от 3033 и чл.25, ал.З и ал.5 от ЗСПЗЗ за израб^ване 
на Подробен устройствен план -  План за улич: з регу
лация (ПУП -  ПУР) за утвърждаване на трасета на но
ви обслужващи улици за достъп между отделни квар
тали по регулационния план на в.з. „Росенец“ , гр. Бур
гас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на 
0HC -  Бургас, осигуряване на транспортен достъп до 
главен път II-99 и промяна на подробния устройствен 
план -  за улична регулация (ИПУП -  ПУР) за улица 
между осови точки 46,107,106 ,105  и 104, в.з. „Ро
сенец“ , гр. Бургас, с който се засягат поземлени имо
ти, общинска собственост, с начин на трайно ползва
не -  за второстепенна улица“ , „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“ и „за пасище“ ; 2. Разреше
ние по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 
и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. 
Подробен устройствен план -  План за улична регула
ция (ПУП -  ПУР) за утвърждаване на трасета на нови 
обслужващи улици за достъп между отделни квартали 
,ю регулационния план на в.з. „Росенец“ , гр. Бургас, 
одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС — 
Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен 
път II-99 и промяна на подробния устройствен план -  
за улична регулация (ИПУП -  ПУР) за улица между осо
ви точки 4 6 ,10 7 ,1 06 ,10 5  и 104, в.з. „Росенец“ , гр. 
Бургас; 2.2. Подробен устройствен план -  План за ре
гулация и застрояване (ПУП -  ПРЗ) за ПИ с идентифи
катор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се
pvn п Рлгриоп“ гп Rwnrar* Я Пппбпадаир ма аа-

главен път II-99 и промяна на подробния устр 
план -  за улична регулация (ИПУП -  ПУР) з 
между осови точки 46, 107,106,105 и 104, i 
сенец“ , гр. Бургас; 3.2. Подробен устройствег 
План за регулация и застрояване (ПУП -  ПРЗ) 
идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бур 
ходящ се във в.з. „Росенец“ , гр. Бургас

14. ОбС 08-00-13671 Докладна записка о 
тър Николов -  кмет на Община Бургас, относ 
доставяне на ОП „Общински имоти“ право на у 
ние върху имот-частна общинска собственог 
ставляващ „Ремонтна работилница за рибар! 
ки“ , изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско 
нище“ , земл. кв. Крайморие, с идентис 
07079.10.1367.1 по КККР нагр. Бургас

15. ОбС 08-00-13669 Докладна записка о 
тър Николов -  кмет на Община Бургас, относ 
доставяне на част от недвижим имот -  общин< 
ственост на Местна инициативна рибарска гру 
гас -  Камено“

16. ОбС 08-00-13679 Докладна записка о- 
тър Николов -  кмет на Община Бургас, отно 
даване под наем за срок от пет години на не» 
обекти -  частна общинска собственост, разпс 
на първи етаж в сградата на .Автогара Юг“ , гр 
чрез провеждане на публичен търг с тайно г 
не

17. ОбС 08-00-13673 Докладна записка a  
тър Николов -  кмет на Община Бургас, относ 
кратяване на съсобственост между Община I 
физически лица чрез продажба на общинските 
ти от УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, трите в кв.45 
ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

18. ОбС 08-00-13643 Докладна записка о 
Саватева -  зам.-кмет „Култура, туризъм и 
относно: Даване на съгласие за включване t 
стояща спортна проява в други дейности в спо 
2023 г.

19. ОбС 08-00-13676 Докладна записка i 
ги Дракалиев и Николай Стоянов -  общинск 
ници от ПП ВМРО -  Българско национално 
ние, относно: Включване на събитие по повор 
дини от гибелта на Васил Левски в културната 
ма на Община Бургас за 2023 г.

20. ОбС 08-00-13627 Докладна записка 
данка Ананиева -  зам.-кмет „Образовани! 
веопазване, социални дейности и младежк 
тики“ на Община Бургас, относно: Опреде 
представител и начин на гласуване на проек 
шение, посочен в Покана №19-00-615/30.12 
за провеждане на извънредно общо събрани 
ционерите на „Университетска многопрофилн; 
ца за активно лечение -  Бургас" АД

21. ОбС 08-00-13680 Докладна записка с 
д-р Севдалина Турманова -председател на 
ски съвет -  Бургас, относно Избор на член н 
сията за оценка по чл. 15 от Правилника за р; 
фонд „Култура" на Община Бургас

22. ОбС 08-00-13632 Докладна записка i 
ги Дракалиев -  общински съветник от ПП „ 
Българско национално движение“, относнс 
на председател на комисията по чл.6, ал.1 о: 
бата за преместваемите обекти за търговски 
обслужващи дейности и елементите на града 
завеждане на територията на община Бургас

23. ОбС 08-00-13649 Докладна записка о 
Балтина -  зам.-кмет „Стратегическо развити 
логия, дигитализация и адаптация към прс
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