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КАТАЛОГ  2012 

 

Издателството е специализирано за 

литература за ученика и детски 

фолклор.   

Определящи за издателство 

„ЛИСТА” са поредиците „Листа за 

ученика” и „Детска фолклорна 

енциклопедия”. 

В „Листа за ученика” са фолклорни образци, включени за изучаване в 

училище, в рамките на програмата по български език и литература за 

различните класове, предимно в началния курс, пети,  шести и седми 

клас. Както христоматийният материал, така и специализираните 

предговори към него, направени от известни специалисти в областта, 

са ценно помагало за подготовка и провеждане на часовете в училище. 

Дават се методически указания за материала, за възможностите за 

неговата интерпретация и представяне в контекста на националната 

и на световната литература. 
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Листа за ученика 

Български народни приказки 
Сборник, Съставител: д-р Лилия Старева 
Предговор: ст.н.с. Евгения Мицева  
Художник: Деян Христов 
Формат: 16/60/90, Mеки корици, Печатни коли: 8 
„Листа”, 1993, ISBN: 954-8388-01-4 
 
Цена: 6 лв 
Каталожна цена*: 4 лв 
 
Сборникът включва 35 от най-характерните и разказвани 
приказки, представящи различни особености и дялове на 
този жанр – вълшебни, новелистични, битови, анекдоти и 
др. Те са подбрани от различни източници и обхващат 
приказното богатство на народа ни от почти всички 

региони на страната. Нормализирането на езика и неговото осъвременяване, прави 
текстовете леснодостъпни за съвременното дете. В същото време водеща е идеята да 
се остане при автентичния фолклор, да се докоснат читателите до живото народно 
слово, до магията на неговите неочаквани обрати, образи и сравнения, до ритъма и 
песенността на народния разказ. 
Сборникът „Български народни приказки” е одобрен от Министерството на 
образованието, науката и културата с протокол № 3 от 7 април 1993 г. 
 

Български народни пословици, 
поговорки и гатанки 
 

Сборник, Съставител: д-р Лилия Старева 
Предговор: н.с. д-р Магдалена Елчинова 
Формат: 16/60/90, меки корици, Печатни коли: 8 
„Листа”, 1998, Второ издание, ISBN 954-8388-05-7 
 
Цена: 6 лв 
Каталожна цена*: 4 лв 
 
Сборникът предлага мъдростта на народа ни в най-
синтезирания й словесен вид, неповторима в образността 
си, дълбока в прозренията и внушенията си, свежа и 
неумолима в присмеха и иронията си. Българските 

пословици, поговорки и гатанки са неизчерпаем извор на добродетелност, на 
вдъхновение и морал през всичките години на народностното ни развитие и съдба. 
Те са сред символите на националната ни духовност, на словесното и естетическо 
богатство на българина. Познаването на пословиците и гатанките е мерило за 
богатството на речта, въображението и културата на човека. 
Подбрано е най-интересното от фолклорната ни съкровищница. Книгата е 
съобразена с учебния материал в началния курс, но е много подходяща, както за деца 
в предучилищна възраст, така и за техните родители, и родителите на родителите 
им. 
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Листа за ученика 

 

Българските басни 
 

 

Сборник, Съставител: д-р Лилия Старева 
Предговор: ст.н.с. Евгения Мицева 
Формат: 16/60/90, меки корици 
Печатни коли: 8 
 „Листа”, 1997, Второ издание 
ISBN 954-8388-08-1 
  
 
 

Цена: 6 лв 
Каталожна цена*: 4 лв 
 
В тази книга са събрани текстове, които приличат много на приказките за 
животни, но не са приказки. По форма и ироничност напомнят анекдотите, но 
носят в себе си нещо от притчите и не са нито един от тези три жанра. В 
литературознанието ги наричат басни. Сборникът включва прекрасни образи на 
баснята, сътворени от народа ни и от редица изявени творци на българската 
литература. Той е предназначен да бъде в помощ на учениците от четвърти и 
пети клас при запознаването им с особеностите на баснята и нейните най-
значими представители. Като се съобразява с изискванията на учебния материал, 
изданието има за задача да даде и много допълнителни и ценни знания за този 
жанр. То обогатява представите на всички, които се интересуват от българска 
литература, за развитието и възможностите на баснята, за богатството й от 
образи, теми  иидеи, както иза културния диалог, който винаги сме  водили с 
други страни и народи. 
Българинът обича своите басни. Особено любими са те на децата. Изданието може 
да зарадва и най-малките свои читатели и да ги срещне с незабравими детски 
герои. 
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Петър плет плете /скороговорки, 

залъгалки, броенки/ 

 

Сборник, Съставител: д-р Лилия Старева 
Предговор: д-р Ирена Бокова 
Илюстрации: ученици от паралелките за разширено 
изучаване на изобразително изкуство при 42-ро ОУ “Х. 
Димитър” с преподавател Денка Миновска 
Формат: 16/60/90, меки корици 
Печатни коли: 8 
„Листа”, 2000 
ISBN 954-8388-11-1 

Цена: 6 лв 
Каталожна цена*: 4 лв 
 
В тази книга са включени любими, но позабравени вече скороговорки, залъгалки, 
приказчици, игри и броенки на някогашните български деца. И днес те са като 
бисери, отронени от народната мъдрост и душа, които могат да помогнат на 
децата ни да опознаят и разберат света около себе си, да почувстват красотата на 
родното слово и любовта на близките си, да се учат да говорят правилно и да 
общуват. И преди всичко да играят и да се забавляват. Текстовете в сборника са 
подходящи за деца от различна възраст… Те са добър помощник на всички, които 
отглеждат, бавят и възпитават деца до 8-9 годишна възраст… Сборникът е 
полезен помощник, който свързва забавата и възможностите за обучение. 
Сборникът е чудесно помагало за развитието на детската реч, за оправяне на 
говорни дефекти при децата и рехабилитация на възрастни след заболявания, за 
усъвършенстване на говорната техника на актьори, журналисти, преподаватели.” 
Всеки родител, учител, възпитател и логопед ще открие подходящ материал за 
работа с децата. 
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Фолклор и образование   
 
Съвместно издание с Българска асоциация на частните 
училища /БАЧУ/, Автори: Л. Старева, Пл. Бочков, И. 
Бокова, М. Вълкова, Н. Ников, М. Кръстева-Стойчевска, 
Вл. Демирев, Г. Христова, И. Василева. 
 
Сборник, Съставител: доц. Пламен Бочков 
Предговор: д-р Ирена Бокова 
Формат: 16/60/90, меки корици 
Печатни коли: 4,5 
„Листа”, 2003 

ISBN 954-8388-14-6 
 
Цена: 7 лв 
Каталожна цена*: 5 лв 
 
Събрани са материали от конференцията „Фолклор и образование”, организирана 
от БАЧУ и фондация „Детето и фолклора” с водещи специалисти по фолклор, 
преподаватели във висши учебни заведения, учители по  литература, музика, 
изобразително изкуство в средното училище, представители на Министерството 
на образованието и науката.  
Фолклорът е специфичен тип култура, несводима към някакъв дял или период от 
развитието на националната литература. Тази култура обхваща много различни 
по форма и същност текстове, както словесни, така и музикални, и танцови, и 
пластични. Преподаването на фолклор в най-добрия случай би трябвало да бъде 
изведено като самостоятелна дисциплина (предмет) в училище. Компромисен 
вариант е преподаването на фолклор не само в часове по литература, но и по 
история, по музика, рисуване и други предмети, които да допълват взаимно 
знанията на учениците.  
Като обобщение на учителите от средните училища се препоръчва да въвеждат 
разнообразни и гъвкъви форми на запознаване на учениците с българското 
народно творчество не само като пасивно знание, а и като умение за жива 
културна практика. 
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Детска фолклорна енциклопедия 

Детска фолклорна енциклопедия  
Том 3,  
Бог и човек. Старозаветни легенди 

 
Съставители: д-р Лилия Старева и доц. Пламен Бочков, 
Предговор: д-р Лилия Старева 
Художник на корица: доц. Николай Цачев 
Илюстрации: деца от Студиото по пластична живопис на 
Боряна Занова 
Година: 2001 
Формат 16/70/100, Твърди корици, Печатни коли 9 
ISBN 954-8388-09-X /т.3/ 
 
Цена: 15 лв 
Каталожна цена*: 11 лв 

 
Кой седи на Божия престол? Кои са трите съвета на мъдрия старец към хората? Как 
душата на грешницата била допусната в Рая? Възможно ли е да се изкупи смъртен 
грях? Как св. Петър измолва на земята да има лято и зима? Защо децата на хората 
прохождат късно?... Една вълшебна приказка за вярата на българина, за старозаветни 
герои – Ной, Давид и Соломон, за вълнуващите приключения на преоблечения като 
обикновен старец Господ, за вечната майчина благост на св. Богородица. 
 Фолклорното християнство е едно ново тълкуване на вярата, непознато и 
примамливо духовно пространство, в което светиите като юнаци препускат на коне 
вихрогони, мятат огнени копия, влизат в дома на хората  иса ни близки. Те са нашите 
български светци. Покровителите ни. Закрилниците ни. Защото „българската вяра 
хубава” от векове поддържа духа, самосъзнанието и доброчестието на целия 
български род. 
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Детска фолклорна енциклопедия 
 

 

Детска фолклорна енциклопедия 

Том 5 

Крали Марко, Момчил, Дойчин и други 
юнаци 

Съставители: д-р Лилия Старева и доц. Пламен Бочков, 
Предговор: доц. Пламен Бочков 
Дизайн на корица: доц. Николай Цачев 
Илюстрации: деца от Студиото по пластична живопис 
на Боряна Занова 

Година: 2004, Формат 16/70/100, Печатни коли 9 
ISBN 954-8388-09-X /т.5/ 
 
 

Цена с меки корици: 13 лв 

Каталожна цена с меки корици*: 11 лв 

Цена с твърди корици: 15 лв 

Каталожна цена с твърди корици*: 12 лв 

 
Приказен разказ за чутовните подвизи на българските юнаци – Марко, Стари 
Новак, Лютица Богдан, Янкул войвода, Радул, Груица детенце, Дете Голомеше, 
Дете Дукадинче, Секула детенце, Дойчин  и Момчил войводи...Как бранят земята 
българска и славата на народа ни. Как се сражават с черни арапи, с хали и демони, 
с черни поробители. Как Марко добива богатирска сила от самодива. Как 
освобождава три синджира роби и спасява Света гора от Жълта Базиргяна,как 
грабва Елена невеста и освобождава брат си Андреаш и сестра си Ангелина. Как 
Индже раздава жълтици не бедните. Как майките на юнаците лекуват по 
седемдесет и седем рани. Как конете им развяват вити гриви и прехвърчат от 
Балкана чак до Бели Дунава. Как митични герои пишат вълшебните сюжети на 
нашата българска приказка. 
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Детска фолклорна енциклопедия 
 

 

Детска фолклорна енциклопедия 

 Том 6 

 

Български царе, войводи и герои 
 

Съставители: д-р Лилия Старева и доц. Пламен Бочков, 
Предговор: доц. Томислав Дяков 
Дизайн на корица: доц. Николай Цачев 
Илюстрации: деца от Студиото по пластична живопис 
на Боряна Занова 
Година: 2007 

 
Формат 16/70/100 
Печатни коли 9 
ISBN 954-8388-09-X /т.6/ 
 
 

Цена с меки корици: 13 лв 

Каталожна цена с меки корици*: 11 лв 

Цена с твърди корици: 15 лв 

Каталожна цена с твърди корици*: 12 лв 

 
Известно е, че националната /етнична/ специфика на фолклорната ни култура 
намира най-ярко проявление в преданията, легендите и свободните разкази, 
поради пряката им връзка с народната историческа памет. Във всяка легенда или 
предание има нещо вярно – действително историческо лице или събитие, често 
свързани с темите за разрушени градове и крепости, запустели селища, трагични 
събития. Общото в тях е дълбокият спомен, останал в съзнанието на поколенията.  
Мит, история и истина се преплитат в една вълнуваща приказка за историческата 
съдба на народа ни, за възхода и края на българското царство. С какви чудеса са 
свързали имената си Александър Велики, император Траян, Константин Велики? 
Как една кошута превела Аспаруховите българи през Азовско море?  Какъв бил 
заветът на ослепения цар Владимир? Как Климент и Наум пазели изворите на 
Охридското езеро? Какви битки водели Шишмановци и каква била трагичната им 
участ? Как се сменят славни и тежки години за българската столнина, величие и 
падение пред чужди нашественици? И как от имената на робството светят 
имената на Чавдар, Лалуш, Богдан, Индже, Ангел, Караджа, Петко, Добра, Румена 
войводи – истински български герои, закрилници на род и вяра. 
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Български пословици по света 1 

 
Съставители: д-р Лилия Старева и Мария Гарева 

Обзорна студия: проф. Мария Шишеджиева-Попова 

Художник: доц. Николай Цачев 

Илюстрации: ученици от български училища, народни 

читалища, центрове за работа с деца 

Превод: български деца, живеещи в чужбина 

Формат: 70/100/16, меки корици 

Печатни коли: 9,5 

 

„Листа” 2008 

ISBN 954-8388-22-1 

 

Корична цена: 14 лв 

Каталожна цена*: 12 лв 

 

В превод на английски, арабски, китайски, немски,нидерландски,  румънски, 

руски, словашки, украински, унгарски, фински, френски, шведски езици. Луксозно 

издание на фондация „Детето и фолклора” и Държавната агенция за българите в 

чужбина. 

„Български пословици по света” е изцяло дело на български деца, живеещи в 

Родината и извън нейните граници, разпръснати по различни точки на света, но 

обединени от българските ценности и народностни добродетели, от мъдростта на 

предците ни. Те илюстрират 70 пословици. Илюстрациите са подбрани от 

националните конкурса  „Мъдростта на народа ни” на фондация „Детето и 

фолклора”. Преводите са дело на българчета от 23 български училища в 15 

държави. Най-напред се дава директния лексикален превод, а след него – 

смисловите аналози в съответния език. Търсенето на допълнителни значения и 

смислови съответствия  задълбочава познанието за себе си и за „другите”, 

умножава пресечните точки между културите. 
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Български пословици по света 2  

 
Съставители: д-р Лилия Старева и Мария Гарева 

Художник: доц. Николай Цачев 

Илюстрации: ученици от български училища, народни 

читалища, центрове за работа с деца 

Превод: български деца, живеещи в чужбина 

Формат: 70/100/16, меки корици 

Печатни коли 9,5 

 „Листа”, 2009 

ISBN 954-8388-23-8 

 

 

Корична цена: 15 лв 

Каталожна цена*: 12 лв 

 

В превод на английски, гръцки,испански, немски, нидерландски,  руски, румънски, 

словашки, сръбски, украински, унгарски,  френски, чешки езици, Луксозно 

издание на фондация „Детето и фолклора” и Държавната агенция за българите в 

чужбина.  

Пословиците и поговорките на един народ са синтезирана мъдрост, най-важното 

от духовния опит, колективното знание за света и човека, за ценностите му. 

Знанието на повече пословици е тест за интелигентност. Всеки, който се докосне 

до тази книга, ще е поне малко по-интелигентен, по-умен и по-можещ отпреди, 

защото „В добра глава, сто ръце” и „Ученият човек е дялан камък, за всичко става”. 

При това става дума не само за родната мъдрост, но и за вплитането й в 

мъдростта на други страни и народи, съпоставяне, учене, ценностно израстване, 

културна идентификация и културен диалог в едно и също време. „Книга дъно 

няма”: да откриеш лексикалните съответствия на родни пословици и поговорки в 

„другия” език, означава да откриеш културното богатство на „другия” народ, да 

започнеш да го разбираш. По този начин книгата е не само езиково помагало, но 

много повече събран общочовешки, европейски и световен културен опит и 

традиция, чрез който по-лесно можем да извървим пътя, към големия свят на 

световната култура. 
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Български народни гатанки по света 3 

 
 

 

Съставители: д-р Лилия Старева и Лили Спасова 

Художник: доц. Николай Цачев 

Илюстрации: ученици от български училища, народни 

читалища, центрове за работа с деца, 

Превод: български деца, живеещи в чужбина 

Формат: 70/100/16, меки корици 

Печатни коли 9,5 

„ Листа”, 2010 

ISBN 954-8388-24-5 

 

Корична цена: 16 лв 

Каталожна цена*: 12 лв 

 

 

В превод на английски, арабски,испански, немски, нидерландски,  руски, сръбски, 

унгарски,  френски, шведски езици, Луксозно издание на фондация „Детето и 

фолклора” и Държавната агенция за българите в чужбина. 

 

Тази книга е трогателна, красива и много полезна. За своите автори, които я 

направиха, но  иза всички, които ще я прочетат. Децата – за да растат. Учениците – 

за да учат езици. Няма нищо по-приятно да учиш чрез игра и забава и нищо по 

полезно от сравнение на разноезичен текст – гатанка. Родителите – за да са близо 

до децата си, да играят и общуват с тях. Възрастните баба  и дядо – за да споделят 

опит. Учителите – за да са по-приятни и смислени часовете в училище. 

Културните институции – за да припознаят една нова форма за културно 

сътрудничество, образование и приятелство. Всички българи – за да се докоснат 

по един неповторим начин до очарованието на родното и да си спомнят 

позабравеното. Всички говорещи поне един от представените езици – за да 

станем приятели. 
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Българската народна мъдрост по света 

4 – БАСНИ  
 

Съставители: д-р Лилия Старева и Лили Спасова 

Художник: доц. Николай Цачев 

Илюстрации: ученици от български училища, народни 

читалища, центрове за работа с деца, 

Превод: български деца, живеещи в чужбина 

Формат: 70/100/16, меки корици 

Печатни коли 10 

 „Листа”, 2011 

ISBN 954-8388-25-2 

 

Цена: 16 лв 

Каталожна цена*: 12 лв 

 

 

Четвъртото издание от поредицата на фондация „Детето и фолклора” и 

Държавната агенция за българите в чужбина съдържа популярни и обичани 

български фолклорни басни. Те са подредени в шест секции. След българската 

следват преводите на официалните езици на ЮНЕСКО за Европа – английски, 

испански, немски, руски и френски.  Изданието е красиво илюстрирано с най-

добрите  рисунки, участвали в ежегодния конкурс за детска 

илюстрация„Мъдростта на народа ни” на фондация „Детето и фолклора”. 

Българските приказки за животни, сами по себе си много интересно, занимателно 

и полезно четиво, разкриват на различните езици моралните императиви и 

завладяващото алегорично мислене на предците ни. Те са ценно помагало и за 

чуждоезиково обучение.  
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 Други книги 

                        Китай безкрай 

Сборник, Автори: Соня Алексиева, Мира Баджева, Любослав 

Илиев, Искра Койнова, Славяна Манолова, Максим Минчев, 

Банко Пиронков, Лилия Старева, Пламен Старев  

Издател: АБУЖЕТ, 2010 

Формат:16/70/100, Меки корици, Печатни коли: 11 

 

Корична цена: 15 лв 

Каталожна цена*: 12 лв 

Книгата съдържа авторски материали  и снимки на журналисти от делегацията на 

Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма /АBUJEТ/, която 

участва в 51-я конкрес на най-голямата международна професионална организация 

на пишещи за туризъм /FIJET/, проведен през октомври 2009 г. в Шанхай, Суджоу и 

Ханджоу, Пекин, Сиан, Гуейлин и Хон Конг. 

Искра, Славяна, Соня, Мира, Пламен и Максим са сред най-упоритите пишещи 

пътешественици на България. Те са и дългогодишни членове на FIJET. Материалите в 

книгата са различни, емоционални, но напълно искрени. Разказват за това, което са 

видели и усетили авторите. Дават една невероятна картина на тази безкрайна в 

цветове, 

 

                      ZOOM ТУРЦИЯ 
Сборник, Автори: Анна Драганова, Бойка Асиова, Ваня 

Шекерова, Искра Койнова, Лилия Старева, Любослав Илиев, 

Максим Минчев, Милена Димитрова, Мира Баджева, Пепа 

Витанова, Пламен Старев, Румяна Чапанова, Сава Чапанов, 

Славяна Манолова, Соня Алексиева.    

Формат: 16/70/100, меки корици, Печатни коли: 6.25,  

Издател: ABUJET, 2011, ISBN 978-954-92596-2-9 

 

Корична цена: 10 лв 

                                               Каталожна цена*: 10 лв 

ZOOM ТУРЦИЯ съдържа 15 истории. Авторите са утвърдени разказвачи на истории – 

известни журналисти, публицисти, писатели и фотографи. Много неща ги различават, 

но има нещо, което ги свързва. 

Всъщност, три неща ги свързват. Всички те много обичат да пътуват. Членове са на 

Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма. Участници са в 52-

ия конгрес на Световната федерация на журналистите и писателите по туризма, 

който се проведе в Турция. 

Историите показват Турция от 15 различни ъгъла. Чрез увлекателни пътеписи и 

есета, великолепна белетристика и публицистика авторите фокусират в едър план 

своя „комшу”.  
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Справочна литература 

Българската история в дати 

Хронологичен справочник 
Съставители: Румен Даскалов – Средновековие и османски 
период, Красимира Даскалова – Възраждане, Ваня Еленкова – 
Буржоазна епоха 
Печатни коли: 17 
Издателство „7М”, София, 1990  
 
Цена: 3 лв 

                                           Каталожна цена*: 3 лв 
 
Изданието е първи по рода си опит за хронологично представяне на най-
значимите събития в българската политическа и културна история от 
създаването на българската държава до 1948 г. Книгата е любопитна за широк 
кръг читатели, като е особено полезна за ученици и кандидат студенти за 
самоподготовка по история и за обща култура. 
 

Да отворим обществените науки 

Доклад на комисията „Гюлбенкян” за преструктурирането 
на обществените науки 
Сборник, Превод и предговор: проф. д.с.н. Галин Горнев 
Формат: 60/90/16 
Печатни коли: 8 
„Листа”, 2002 
ISBN: 954-8388-13-8 
Корична цена: 7 лв 
Каталожна цена*: 5 лв 

 
Загрижена за състоянието на обществените науки – връзките между 
дисциплините и тяхното отношение както към хуманитарните, така и към 
естествените науки – фондация  „Калуст Гюлбенкян” /със седалище в Лисабон/ 
основава през 1993 г. комисията „Гюлбенкян”. Председател на комисията е 
блестящия социолог Имануел Уолърстейн (директор на центъра „Фернан Бродел” 
в Бингхамтънския университет, САЩ). Членове са изследователя на науките  
Селестъс Джума, видната историчка на науката Евелин Фокс Келър, професора по 
история на индустриалния свят Юрген Кока, философа Доминик Льокур, експерта 
по международни отношения  Кинхиде Мушаноджи, лауреата на Нобелова 
награда  по физика Иля Пригожин, професора по география  Питър Тейлър и 
антрополога Мишел-Ролф Труйо. Научен секретар е Ричард Лий. 
Интересът към книгата в световен мащаб е много голям. Само за няколко години 
тя е преведена на 21 езика и е издадена в десетки страни. Важна е за учените, 
увлекателна е за по-широка аудитория с интерес към съвременните науки. 
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Талон за поръчка 
 

 

№ Заглавие Корична 

цена 

Каталож 

на цена 

Брой Общо 

лв 

1 Български народни приказки 6 4   

2 Български народни пословици, поговорки и 
гатанки 

6 4   

3 Българските басни 6 4   
4 Петър плет плете 6 4   
5 Фолклор и образование   7 5   
6 Детска фолклорна енциклопедия, Том 3: Бог и 

човек. Старозаветни легенди 
15 11   

7 Детска фолклорна енциклопедия, Том 5: Крали 
Марко, Момчил, Дойчин и други юнаци, меки 
корици 

13 11   

8 Детска фолклорна енциклопедия, Том 5: Крали 
Марко, Момчил, Дойчин и други юнаци, твърди 
корици 

15 12   

9 Детска фолклорна енциклопедия,  Том 6: 
Български царе, войводи и герои, меки корици 

13 11   

10 Детска фолклорна енциклопедия,  Том 6: 
Български царе, войводи и герои, твърди 
корици 

15 12   

11 Български пословици по света 1 14 12   
12 Български пословици по света 2 15 12   
13 Български народни гатанки по света 3 16 12   
14 Българската народна мъдрост по света 4 – 

БАСНИ  
16 12   

15 Китай безкрай 15 12   
16 ZOOM ТУРЦИЯ 10 10   
17 Българската история в дати 3 3   
18 Да отворим обществените науки 7 5   

 ВСИЧКО: Х Х Х  
 
 

Адрес за изпращане на поръчката 

По поща: Издателство „Листа”, ул. Люлин планина № 4, София 1606 

Електронна заявка: lstareva@gmail.com 

За допълнителна информация: www.lista-bg.com 

Тел. 0899 178 664 

mailto:lstareva@gmail.com
http://www.lista-bg.com/

