
Лазаровден 
     Народното вярване 

утвърждава, че този ден се 
празнува в чест на нивите, 

пасбищата и гората. 

Лазаровден или Лазарница е 
християнски празник, 

посветен на Възкресението на 

Лазара. Изпълняват 
се народен обред 

обичай – Лазаруване. 

Празникът се 

отбелязва в съботата 
на шестата седмица 

от Великия пост и 

осем дни преди Великден.  
Произход на името: Народна 

повеля гласи, че Лазар е 

заповедник на горите и 
шумаците. Той чисти и треби 

горите, за да правят хората 

ниви. Лазар има в ръцете си 

балтия (брадва), с която сече 
гората, шумака и прави 

орници .Лазар от 

древноеврейски произход 
означава “Бог помага”. Името 

е символ на здраве и 

дълголетие.  

Обичаят: През целия ден 
ходят лазарки, които пеят 

песни. Лазаруването е голям 

религиозен и народен обред. 
Смятало се е, че мома, която 

не е лазарувала, не може да се 

момее .Лазарките не са просто 
неженени жени, а са девойки, 

които встъпват в моминство. 

Прието е, че една мома ходи 

само веднъж да лазарува. 
Бъдещите лазарки, се събират 

по-отрано, още преди постите, 

и започват да се приготвят за 
лазаруването,  учат песните, 

които трябва да пеят.Броят на 

лазарките не е ограничен, но 
ако в селото броят им е голям, 

те се делят по махали. Всяка 

група ходи в отредена махала, 

защото в една къща два пъти 
не трябва да се лазарува.В 

деня на празника две моми 

носят 
кошници за 

яйца, защото 

лазарките се 
даряват само 

с бели яйца. 

Други две 

носят криваци (дебели тояги) – 
символично по този начин 

играят мъжка роля. Случва се 

едната да носи кривак, а 
другата балтия (брадва) и тя се 

нарича Лазарова булка. 

Докато лазарките играят, 
около тях наредените в кръг 

моми пеят лазарски песни. 

Както коледните, така и 

лазарските песни са нагласени 
за всеки член в семейството и 

за всяко обществено 

положение. Основните песни 
на Лазаровден са благослов за 

здраве, плодородие и 

благополучие на дома. Счита 

се, че къща, която е посетена 
от лазарки, е щастлива и 

благословена.   
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                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

       1 април- 

Ден на шегата 

     Денят на шегата не е официален 

празник, но е спечелил широка 
популярност и се празнува като ден, 

в който много хора се шегуват и 

разказват забавни небивалици на 

своите приятели, семейство, 
учители, съседи и колеги. 

Съществуват различни версии за 

произхода на деня на шегата. 
Една от версиите за началото на 

традицията да се шегуваме е 

свързана с Франция, по времето 

на Луи 14-и и смяната 
на Юлианскиякалендар с Григориан

ския. Кралят издал закон, с който 

въвежда датата 1 април за начало на 
календарната година на мястото на 1 

януари. Френските поданици се 

възпротивили на тази идея и в знак 
на протест на следващата година 

изпратили новогодишни картички на 

1 април. Законът не влязъл в сила, но 

изпращането на картички се 
запомнило като шега, свързана с 

датата 1 април. През следващите 

години французите продължили да 
измислят различни шеги, които се 

правели в този ден. 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_14
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Сотирова– класен ръководител на ІІІ клас 

- Г-жо Сотирова , какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Беше много отдавна.Бях 

много развълнувана и 

радостна, че започвам 

училище и ще се науча да 

чета и смятам. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- Най-много харесвах   

математиката. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Дълго време се колебаех 

дали да кандидатствам, 

но понеже много обичам 

децатта , ето ме 

учителка. 

- Какво беше чувството, 

когато за пръв път за- 

станахте пред ученици? 

-  Бях притеснена и 

ръзвълнувана.   . Спомням 

си ,че бях много радостна 

когата влязох в час и 

започнах да преподавам. 

Радвах се ,че сам сред 

децата. 

- Имате ли някакво хоби? 

- По този въпрос мога 

много до говоря.Имам 

много хобита. Това са   

любовта ми към 

цветята, шиенето на 

гоблени, така се 

разтоварвам,планината.

Аз съм планинарка. 

Обикалям по планините 

и съм изкачила почти 

всички върхове из Пирин 

планина.Правила съм 

зимни преходи даже на 

връх Тодорка и връх 

Мальовица. Занимавам се 

и с художествена 

фотография. В 

единствената книга в 

България„Фотопътевод

ител на българските 

водопади“ има 

побликувани мои снимки. 

Модератор съм на сайта 

за водопадите в България 

и съм снимала 

късометражни филми за 

изкачване на различни 

върхове и много от тях са 

излъчвани по 

телевизията. ВВп

 

ВНИМАНИЕ, ОБЯВЕН Е………… !!!                                                     

       

МОЖЕ ЗА УЧАСТВА ВСЕКИ. СНИМКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА 

ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВЕСТНИКА:     

SCHOOL_WORLD@ABV.BG,  ДО 03.05.2021 Г.   

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….!                                                  

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ  ЩЕ БЪДАТ 

ОБЯВЕНИ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА.  

Успух на всички!!!!!!!! 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ:     

  Под надслов“Ние вече сме грамотни“ 

премина най - очакваният и най - вълнуващият 

празник за първокласниците в нашето 

училище“Празникът на буквите“.Те показаха 

какво са научили през учебната година, колко са 

пораснал и горди със знанията си. Не по малко 

горда с тях беше и г-жа Грочева , която с 

просълзени очи се радваше на своите възпитаници.Всички бяха радостни и щастливи, на този ден 

и си пожелаха много успехи и за напред 

 ********************************************* 

На 20 април учениците от първи клас с огромно желание 

се включиха в инициативата „Маратон на четенето". Г-жа 

Цветана Йовчева от библиотеката на НЧ „Развитие - 1873 " 

гр.Пещера чете на децата разбъркана приказка, която те 

слушаха с интерес и поправяха грешните думи и моменти в 

нея, отгатваха гатанки. Малките първокласници получиха 

като подарък - читателска карта и знаменца със съвети как 

да пазят книжките.В мероприятието с любими приказки 

участваха Марина Сандрева и  Костадин Сираков.  
 

 ************************************************ 

         На 22 април- Международен ден на Земята в нашето 

училище се проведоха редица мероприятия, с които 

учениците показаха силното си желание и позиция да спасим 

Земята.Бяха посадени  млади фиданки -

бор в двора на нашето училище, 

беше почистена цялата зелена 

площ и игрището, направена 

беше презентация с работи на 

наши съученици: рисунки, 

табла, стихотворения, в който 

всеки отправяше своето послание:“ От нас 

зависи да спасим Земята“. Г- жа Дорохава 

проведе забавна игра с 

учениците“ Музикално тунелче“и всички много се 

забавляваха. 

**************************************** 
          В часовете по Литература при г-жа Джинина, 
учениците от V клас по случай 2 април – Ден на 

книгата, направиха илюстрация на приказката „ 

Грозното Патенце“ от Ханс Кристиян Андерсен, а 

учениците от VІ – те класове представиха видео на 
любима своя книга.Те разказаха за автора, за 

съдържанието на книгата , за героите и посланията 

на писателя като по този начин искат да я препоръчат и на други съученици 

да я прочетат и да покажат, че четенето е полезно и интересно.           
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Елена Бориславова Николова от IV клас.      
    Посещава Спортен клуб по художествена гимнастика „Далия 

Старс“с ръководител Маргарита Николова от четери години и има 

зад гърба си много участия и завоювани успехи от 

различни турнири по художествена гимнастика.  
 Ето и спортните и постижения: 

05.11.2018 г. – участие в Международен турнир  

„Диляна“ – V място „без уред“ в категория – Деца 2010 г. „Б“. 

19 – 20 октомври 2019 г. – Турнир „Панагюрско съкровище“ и приз „Ренета 

Камберова“ – VI място „без уред“; СКХГ – Стара Загора X Международен турнир  

за купа „Берое“ – VII място – многобой. 

17.11.2019 г. – БФХГ и СКХГ „Диляна“– Международен турнир – IV място без уред; - V място 

въже; V място многобой. 

07.06.2019 г. – СКХГ „Тракия Пловдив – приз Мария Петрова“- V място; Турнир за Купа 

„Феникс“– I място въже- IV място обръч-VI място многобой; 

28.09.2019 г. – Приз „Меглена Михайлова“– II и III място; 

21 – 23.02.2020г. – КХГ„ЦСКА“– Турнир „Ангелите на България“– II място; 

06.09.2020 г. – преминато I-во спортно техническо ниво в ХГ – БФХГ; 

26.10.2020 г. – Международен турнир по ХГ „Диляна Прима“– 

Пазарджик – I място въже, категория „А“ 

– III място без уред категория „А“- IV място многобой категория „А“; 

04.09.2020 г. – Успешно представяне на контролна среща в гр. Пловдив; 

20.12.2019 г. и 21.12.2020г. – грамоти от кмета на Община Пещера за 

спортни постижения и принос в развитието на спорта. 

27.02.2021 г. – БФХГ – СКХГ „Диляна – Пазарджик“- IV място бухалки 

,V място без уред; 

ПОЖЕЛАВАМЕ И УСПЕХИ И ЗА НАПРЕД!!!  

          ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА   
Художествената гимнастика е олимпийски спорт, предимно за жени, при 

който, под съпровод на музика, се изпълняват 

сложни гимнастически упражнения. Тя е комбинация 

от балет, гимнастика, театрални танци и игра с уреди. Петте уреда, които 

се използват, са бухалки, топка, лента, въже и обръч. В миналото 

музикалният съпровод е само от един инструмент, обикновено пиано, но например Адриана 

Дунавска включва като съпровод тъпан. Днес се използва запис на оркестрова музика. Има 

индивидуални и ансамблови изпълнения.Първите състезания по 

художествена гимнастика са в СССР през 1940 година. Първото световно 

първенство е през 1963 година в Будапеща. Решението за включването на 

спорта в програмата на Олимпийските игри е от 1980 година и първите 

Олимпийски игри, в които е включен, са тези в Лос Анджелис през 1984 

година. Груповите изпълнения са включени през 1996 година. 

Първата българска световна шампионка е Мария Гигова. През 1980-те години, под ръководството 

на Нешка Робева, българките напълно доминират този спорт.Макар че това е предимно женски 

спорт, в някои страни (например Япония) започва да се практикува и от мъже. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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  ДОМАШЕН СЛАДОЛЕД 

ПРОДУКТИ: 

 прясно мляко - 1/2-л пълномаслено 

 яйца - 3 броя 

 захар - 1 ч.ч. 

ванилия - 2 пакетчета 

 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Сложете млякото да се свари. 

Разбийте яйцата със захарта и прибавете 2 ванилии. Прибавете 

яйчената смес към млякото и бъркайте сместа, докато заври и леко се сгъсти. Оставете да се охлади 

настрана, като от време на време разбърквате.Готовата смес прехвърлете в купа и разбийте с пасатор за 

малко, за да влезе въздух в сместа. Сложете сладоледа в камерата, за да се замрази. На няколко пъти 

разбивайте сместа с миксер, за да се не образуват големи кристали, а да стане хомогенен. Поднесете 

млечния сладолед със сладко, плодове или топинг по избор.         Добър апетит! 

***************************************************** 
   Фараонът на Древен Египет Тутанкамон умира на 18-годишна възраст. 

Той е наследник на могъща фамилия, управлявала страната в продължение 

на векове. Гробът му е единственото открито непокътнато царско 
погребение от Древен Египет. По негово време и на фараоните в Египет 

бирата е национална валута. Това е най-старата и най-консумираната 

алкохолна напитка. Вероятно се е появила в средата на 10 хилядолетие 

пр.н.е. в Древен Египет. Много от древните египетски фараони били с 
наднормено тегло, за разлика от типичните им изображения, познати ни 

днес. Това се дължи на диетата им, съдържаща предимно захар, алкохол, хляб и мед. Древните египтяни 

бръснели веждите си, когато скърбели за смъртта на своите котки. Убийството на котка, макар и неволно, 
пък се наказвало със смърт. Смятали я за земно превъплъщение на богинята Бастет.   

** 

* 

************************************************************************** 
 ЗАБАВНО  ТЕСТЧЕ  ЗА ТЕЕЕБ :  Избери рисунка на дърво! 

Трябва да изберете дървото, което най-много ви харесва. 

Виж резултата! 
Рисунка 1 – Щедър и морален.Стремите се да ставате все 

по-добри. Имате високи амбиции и стандарти. 
Рисунка 2 – Забавен и истински. Вие сте отзивчив човек, 

който обича да се грижи за другите. 

Рисунка 3 – Умен и замислен. Вие сте отличен мислител. 

Рисунка 4 – Проницателен и философски. Вие сте уникален, единствената 
от своя вид душа. 

Рисунка 5 – Уверен и доминиращ. Вие сте особено независим. Действате 

на принципа „Направи си сам“. 
Рисунка 6 – Добър и Чувствителен. В чудесни отношения сте с околните. 

Имате много приятели и обичате да правите живота им по-добър. 

Рисунка 7 – Щастлив и невъзмутим. Вие сте чувствителен, разбран човек. 
Рисунка 8 – Очарователен и енергичен. Вие сте весел, забавен човек. Намирате се в хармония със света. 

Рисунка 9 - Пълен с оптимизъм и късмет.Вярвате, че животът е подарък, вие се опитвате да направите 

колкото се може повече 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://gotvach.bg/n5-27663-%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/sladko/
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ХА-ХА-ХА !!!!!!!:  

Учителката отива при Иванчо, разглежда му тетрадката, тъжно въздъхва:  

- Иванчо, много те моля - пиши четливо! 

- Аха! Сега молите да пиша четливо, а после още ще искате и без грешки! 

************************************************************* 

Учителят по математика пита учениците: 

- Колко е 12 + 25? 

Иванчо уверено отговаря: 

- Ясно е, математически проблем. 

********************************************************** 

Една учителка попитала един от учениците си : 

- В какво глаголно време е глагола "ще кротувам"? 

- В Бъдеще Невъзможно! - отговорил той....  
 

ЛАБИРИНТ:                                                                 СУДОКУ:  
 
 
                                                          
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
         

 Издава:   
   група за занимания по 
   интереси:   
   „Училищен вестник“   
    с ръководител: 
    Борислава Джинина.       
 
                                                               

https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vic.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ritnikotkata.com/vicove/11094
https://ritnikotkata.com/vicove/11094
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