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М и н и с т е р с к и 
съвет, на свое-
то заседание от 
1 август одобри 
допълнителен бю-
джетен трансфер 
за община Банско 
в размер на 1 000 
000 лева. Сред-
ствата ще бъдат 
използвани целево 
за доизграждане-
то на ул. „Найден 
Геров” в курорта 
и свързването й с 
Околовръстен път, 
водещ към репу-
бликанската пътна 

мрежа.
„Благодаря на премиера, 

г-н Бойко Борисов и на цяло-
то правителство за оказаната 
подкрепа. С изграждането на 
тази улица ще направим сво-
еобразен пътен обръч, който 
да прави връзката между ре-
публиканската пътна мрежа и 
туристическата зона. Това ще 
позволи в натоварените месе-
ци по време на активния ту-
ристически сезон, трафика да 
бъде насочен към периферия-
та на града, като по този начин 
ще се облекчи движението на 
МПС в централната градска 
част и ще се подобри достъпа 

до туристическата зона. В мо-

Община Банско получи допълнително 
бюджетно финансиране от 1 млн. лева

(Продължава на стр. 3)

С отслужване на панихида в 
черквата „Света Троица” в Бан-
ско бе дадено началото на тър-
жественото честване на 115-та 
годишнина от Илинденско-Пре-
ображенско-
то въстание. 

Д е с е т к и 
жители и 
гости на пла-
нинския град 
се стекоха, за 
да засвиде-
телстват своя 
респект към 
с ъ б и т и я т а 
от Илинден-
ско-Преобра-
ж е н с к о т о 
в ъ с т а н и е . 
Гости на 
кмета Геор-
ги Икономов 
бяха евро-
д е п у т а т и -
те Андрей 
Новаков и 

Ангел Джамбазки, народните 
представители Александър Ма-
цурев, Даниела Савеклиева, д-р 
Емил Тончев и Атанас Стоянов, 
както и заместник-областния 

управител Иван Стоянов. В 
знак на признателност, те поло-
жиха венци и цветя пред памет-

Банско тържествено ознаменува 
115-ата годишнина от Илинденско-

Преображенското въстание

(Продължава на стр. 3)
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На 16. 08. 2018 година от 
18:30ч. в салона на читалище 
"Никола Вапцаров" ще се прове-
де съвместен концерт " С музи-
ката аз летя" на школата по ки-
тара на Марин Бърдарев и гост 
изпълнители Клавдия Драгано-
ва - музикален педагог в между-

народна гимназия "Проф. д-р В. 
Златарски" - град София, Ганчо 
Гавазов - диригент на Предста-
вителен хор към Национално 
училище за фолклорни изкуства 
"Широка лъка" и Петър Мила-
нов - контрабасист на ансамбъл 
Филип Кутев – София.

За шеста поредна година 
„Програма Произведено в Бъл-
гария“ представя 
български художни-
ци с цел да промоти-
ра всичко българско 
и родно. Тази година 
в Изложбата “Син-
тез на Изкуствата“ в 
Банско, представена 
в Дома на изкуства-
та, са показани твор-
бите на художни-
ците Румен Манев, 
Радослав Нейчев, 
Цветанка Грънчаро-
ва, Иван Димитров, 
Елисавета Вакавли-
ева. За първа година 
се представя и Калиграфска из-
ложба с автор Маргарита Ива-
нова. По технология на древни 

монаси върху пергамент с туш 
и перо се изписват текстове от 

Евангелията. Изложбата бе по-
сетена и от кмета на община-
та Георги Икономов, който се 

запозна с авторите и техните 
произведения. „Радвам се, че 

Банско е предпочи-
тано място за изла-
гане на българското 
изкуство от съвре-
менните български 
автори. Стараем 
се да даваме поле 
на изява и да сти-
мулираме нашето 
изкуство. С това и 
намерение реали-
зираме вече четвър-
та година формата 
„Летни културни ве-
чери”, където също 
предоставяме прос-
транство на местни-

те артисти” каза градоначални-
кът по време на откриването на 
културното събитие.

Тренировъчния процес се 
проведе в международния дет-
ски лагер Tzioni Summer Camp 
– Гърция. По време на престоя 
си в Гърция бяха проведени 
различни видове занимания. 
Имаше подготвена програма 
която включваше различни 
видове игри, танци, плуване, 
тенис, волейбол. Имаше и съ-
ревнование с други отбори от 
Гърция и Албания в различни 
видове спорт. Най-голямата 
награда за всички участници в 
подготвителния лагер бе новите 
запознанства и приятелства. По 
време на подготвителния лагер 
бяха проведени и няколко бесе-
ди по проект „Обичам живота, 
живея здравословно”. Нагледно 
бе представено на младежите 
ползите за човек от различните 
видове спорт и правилното, раз-
делно и здравословно хранене. 
Проектът се осъществява по 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛА-
ДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 
10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 
ЗА 2018 ГОДИНА с подкрепата 
на Министерството на младе-
жта и спорта. Направление 1, 
тема „Насърчаване на здраво-
словен начин на живот“.

От 23 до 25 август на централ-
ния площад в град Банско ще се 
проведе Банско опера фест. 

Под открито небе три по-
следователни вечери ще бъдат 

представени концерт "КЛАСИ-
КАТА СРЕЩА АББА", опе-
рата "БОХЕМИ" и мюзикъла 
"ЗОРО". 

Начален час 20:30 ч.

Банско опера фестСНЦ „Тенис 
Клуб Еделвайс“ 
съвместно със 

Ски клуб Банско 
проведоха лятна 

подготовка

Изложбата „Синтез на Изкуствата“ 
бе открита по време на джаз феста в Банско

Ансамбъл „Гайтан“ и МФГ 
„Огражденска чеворка“ пред-
ставиха дебютния си албум 
„Вино и любов" на площада в 
Добринище Красотата на бъл-
гарския фолклор беше видяна 
и почувствана от мелодични 
песни, пъстри носии и завладя-

ващи, огнени танци. 
Зрителите се докоснаха до 

магията „Вино и любов“ – де-
бютният пети албум на МФГ „ 
Огражденска четворка“ и Ан-
самбъл „ Гайтан",“ с главен ху-
дожествен ръководител Йордан 
Николов.

ФОТООКО
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мента текат отчуждителни про-
цедури, след което ще започнем 
строителните дейности” заяви 
кметът Георги Икономов.

„Добрата работа на правител-
ството по отношение на съби-
раемостта и повишаването на 
приходите в държавната хаз-
на дава красноречив резултат. 
Приветстваме решението на 
правителството част от сред-
ствата от излишъка да бъдат 
насочени за финансирането на 
регионални проекти от високо 
обществено значение. В тази 
връзка, инвестициите за разви-
тие на инфраструктурата в на-
шата община подобрява не само 
нейния облик, но и представата 
на чужденците за България”, 
допълни той.

(Продължение от стр. 1)

Община Банско 
получи 

допълнително 
бюджетно 

финансиране 
от 1 млн. лева

ника „Банско помни героите”, а 
домакинът Георги Икономов на-
помни в речта си героичността и 
трагизма в онези дни, когато над 
200 села са опожарени, хиляди 
четници са убити, още толкова 
мирни граждани – изклани и из-
горени живи, а над 30 000 бягат 
в България.

„Нека не забравяме, че цената, 
която българския народ от Маке-
дония и Одринска Тракия запла-
ща за своята свобода, е висока. 
Нека не забравяме, че въпреки по-
тушаването му, Илинденско-Пре-
ображенското въстание е върхът 
на освободителните движения в 
днешна Южна България. След 
него Македонският въпрос влиза 
трайно в дневния ред на европей-
ската дипломация” каза той.

По традиция честванията про-
дължиха със събор в местността 
„Пещерите”. За доброто настро-
ение на присъстващите се погри-
жиха фолклорните изпълнители 
Магдалена Балабанова и Янко 
Неделчев. А под акомпанимента 
на фолклорните групи към чи-

талище „Никола Вапцаров” – гр. 
Банско, кръшни хора се извиха на 
планинската поляна.

Банско тържествено ознаменува 
115-ата годишнина от Илинденско-

Преображенското въстание

(Продължение от стр. 1)

21-ият Международен джаз 
фестивал, бе открит от Предсе-

дателя на Народното събрание 
Цвета Караянчева и продължи 
до 11-и август. Кметът на Об-
щината Георги Икономов се 
обърна към хилядите на площа-
да по време на 
откриването с 
думите: "Всяка 
година с нетър-
пение всички 
ние очакваме 
този ден, защо-
то той събира 
хиляди хора 
тук, на площа-
да в Банско, 
за да бъде да-
дено начало-
то на едно от 
най-значимите 

събития в културния календар 
на България. Убеден съм, че и 

тази година 
Джаз-фе стът 
ще изтръгва 
вашия възторг, 

аплодисменти и 
емоции. Почет-
ният гражданин 
на Банско, основател и органи-
затор на фестивала, моят прия-

тел д-р Емил Илиев, е гарант, че 
всичко това предстои. От името 
на местната общност и лично 
от мое име, Ви казвам добре до-
шли! Пожелавам Ви една запом-
нящата се среща с "музиката на 

Свободата" и незабравими пре-
живявания в моя град. На добър 
час на 21 издание на Междуна-
родния джаз-фестивал - Банско 
2018." В програмата се изявиха 
джаз групи и изпълнители от 
България, Сърбия, Италия, Ук-
райна, Германия, Белгия и Ки-
тайкакто и певицата Киара Пан-
калди, саксофонистът Дмитрий 
Баевски и британската поп джаз 
формация "Мат Бианко", Петя 
Буюклиева. По традиция кон-
цертите бяха на откритата сцена 
в центъра на града, както и на 
различни камерни сцени в заве-
денията.

Председателят на Народното
събрание Цвета Караянчева 

откри 21 издание на Международния 
джаз-фестивал Банско 2018
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Развитието на зрението при 
новородените бебета започва 
със самото раждане, като беб-
четата оползотворяват първите 
седмици и дори месеци от жи-
вота си, за да се научат да виж-
дат. Как правят това? Те раз-
виват умението да фокусират, 
овладяват движенията на очите.

Как децата се научават да 
виждат?

При новородените структура-
та на окото е оформена до сте-
пен, в която те могат да виждат, 
но още не са се научили как ста-
ва това.

Развитието на зрението при 
новородените бебета започва 
със самото раждане, като беб-
четата оползотворяват първите 
седмици и дори месеци от жи-
вота си, за да се научат да виж-
дат. Как правят това? Те раз-
виват умението да фокусират,  
овладяват движенията на очите 
си, разпознават параметрите 
на предметите,  развиват коор-
динация между движенията на 
главата и очите си и добиват 
пространствена ориентация. С 
порастването на детето се раз-
виват много по-сложни умения, 
като например визуалното въз-
приятие като изражение на на-
растващата нужда на детето да 
опознае и разтълкува своя свят.

От раждането до четири ме-
сеца

Непосредствено след ражда-
нето си бебетата виждат в черно 
и бяло с нюанси в сиво. Поради 
факта, че пеленачетата могат да 
фокусират на разстояние от 20 
до 30 см., по-голямата част от 
това, което виждат, е с неясни 
очертания.

Първото, на което се научават 
бебетата, е да съсредоточават 
погледа си върху лица, а след 
това постепенно да го местят 
върху интересни светещи или 
ярки обекти, които са на близко 
до тях разстояние. Новородени-
те имат способността само да 
задържат моментно погледа си 
върху обект за няколко секунди, 
но само след 8 до 12 седмици те 
би трябвало да започнат да сле-
дят с очи движенията на хора и 
обекти. В началото, когато бебе-
тата искат да преместят погледа 
си върху нещо, те местят цялата 
си глава, но от 2 до 4 - месечна 
възраст те започват да движат 
очите си самостоятелно със зна-
чително по-малко движения на 
главичката.

С проследяването на дви-
жещи се обекти с очи пелена-
четата започват развитието на 
способностите за контрол над 
зрението си.

Мъничетата още не са се на-
учили да използват и двете си 
очи едновременно, а когато 
още не са придобили достатъч-
но нервно - мускулен контрол, 
понякога кръстосват очите си. 
Това притеснява родители-
те, но за тяхно успокоение до 
4 - 5 месечна възраст бебетата 

обикновено се научават как да 
съгласуват движенията на очите 
си и кръстосването би трябва-
ло да спре. (Ако кръстосването 
на очите продължи и след тази 
възраст, това може да е индика-
тор за проблем. В такива случаи 
потърсете съвет от специалист - 
офталмолог).

От четири месеца нататък де-
цата започват да се пресягат и 
да взимат предмети, което бе-
лежи началото на координаци-
ята между очите и ръцете. По 
същото време зрителните спо-
собности на бебето вече са се 
развили до цветно зрение и така 
пред тях постепенно се разкри-
ва един нов, вълнуващ свят.

От четири до шест месеца
След като бебетата са се на-

учили да изправят главичка 

сами, да се преобръщат, да ся-
дат и да се придвижват, започва 
усвояване на координация меж-
ду тялото и зрението. Те придо-
биват способности за контрол 
над собствените си движения в 
пространството. Така четири до 
шестмесечните бебета стават 
експерти в координацията на 
очите и ръцете си като започват 
сами да пият вода от биберона и 
да хващат свободно произволни 
обекти. Ръцете се превръщат в 
най-важното средство - започва 
се едно непрестанно пресяга-
не към всичко, което виждат и 
могат да достигнат. Това е въз-
растта, в която те започват да 
правят опити за запомняне на 
нещата, които виждат.

До четвъртия или петия ме-
сец мозъкът на бебчетата вече 
се е научил да слива изображе-
нията, идващи от лявото и дяс-

ното око, в единствен цялостен, 
обемен образ от двете очи. Ос-
ъзнаването на пространството 
и измеренията продължава да 
се подобрява, докато бебето се 
опитва да уцелва точно предме-
та, когато иска да  хване в ръка. 
По същия начин се подобряват 
уменията им за съсредоточава-
не и за контролиране на очите, 
докато се учат да сменят бързо 
и точно фокусирането на погле-
да. Нормалната визуална остро-
та детето обикновено развива 
до достигане на шестмесечна 
възраст.

От шест до осем месеца
Повечето бебета започват да 

лазят в този период, което спо-
мага за по-нататъшно усъвър-
шенстване на координацията 
очи - тяло. Те се научават да 

преценяват разстояния и да си 
поставят визуални цели, като 
например, когато видят нещо 
интересно, да се придвижват до 
него, за да го вземат.

Тази внезапна осезаема сво-
бода в движенията на детето 
позволява трупането на опит с 
нови предизвикателства, както 
и усъвършенстване на способ-
ностите за зрително възприятие, 
докато то сравнява ръста си с 
размерите на заобикалящите го 
предмети и осъзнава разликите 
в големината, формата и поло-
жението. До шест месеца бебе-
тата са придобили значителен и 
прецизен контрол над очите си. 
Единственото, за което преду-
преждават някои специалисти 
е, че при ранно прохождащите 
деца има опасност децата да не 
се научат да използват двете си 
очи едновременно (бинокуляр-

но виждане). Това важи и за 
деца, които са лазили прекалено 
дълго и са приучили очите си в 
гледане на предметите от близ-
ко разстояние.

От осем до дванадесет месеца
Бебетата вече различават 

добре предметите на всички 
разстояния. Координацията на 
очи - ръце - тяло им дава въз-
можност да взимат и хвърлят 
предмети сравнително точно. 
Способностите за зрително 
възприятие като например визу-
алната памет спомагат за осъз-
наването на детето в този въл-
нуващ нов свят. Съчетаването 
на зрението с добрата двигател-
на координация позволява на 
децата да използват малки обек-
ти и повечето започват дори да 
се хранят с пръсти съвсем сами. 

Веднага щом проходят, децата 
се научават да използват зре-
нието, за да напътстват и на-
сочват цялостното движение на 
телата си.

 От прохождащи до деца в 
предучилищна възраст

В предучилищна възраст (до 
5-6 годинки) децата продължа-
ват да развиват сетивата си. То-
гава за тях е важно да доусъвър-
шенстват координацията между 
очите, ръцете и тялото си, да мо-
гат точно да определят на какво 
разстояние се намират околните 
предмети и да ги възприемат в 
техния обем. Подреждането на 
конструктор, подмятането на 
топка, оцветяването, рисуване-
то, изрязването или сглобяване-
то на играчки спомагат за раз-
витието на всички тези важни 
способности у детето. Четете на 
децата си! Това също оказва по-

ложително влияние върху тях, 
защото развива въображението 
им, докато те се опитват да си 
представят мислено картината, 
която вие „рисувате" с думи.

Едно дете трябва да отиде 
на първия си очен преглед око-
ло шестмесечна възраст, като 
следващият преглед, ако няма 
други предписания, трябва да е 
в периода до навършване на 3 - 
годишна възраст.

Ако в семейството ви има 
страдащи от очни проблеми, 
заведете детето по-рано при 
офталмолог, за да се уверите, 
че няма поводи за притеснение 
или ако има, да сте открили това 
навреме.

Преди тръгване на училище 
също е редно да се направи 
един рутинен преглед на очич-

ките на вашето дете.
Първолаци
Наистина пълният пре-

глед на очите на първолака 
преди тръгване на учили-
ще е изключително важен! 
Офталмологът трябва да 
се увери, че зрението на 
детето ви е отлично и че 
то няма да изпита труд-
ности при четене, писане 
или други задачи, които 
изискват използване на 
очите на близки или да-
лечни разстояния.

Понякога изискванията 
за справяне с училищни-
те задължения са толкова 
високи, че предизвикват 
стрес у някои деца и това 
може да доведе до разви-
тие на очни проблеми, без 
да е имало такива преди 
това.

Освен това, преди да 
тръгнат на училище, деца-
та са използвали зрението 
си главно за гледане на 
определено разстояние, а 
сега изведнъж в училище 
се налага да се взират от-
близо в книжки или тек-
стове с часове наред всеки 
ден. По тази причина въз-
можността от възникване 

на очни проблеми нараства.
Децата често въобще не ос-

ъзнават, че претоварват очите 
си и рядко споделят, че имат 
проблем със зрението, защото 
според тях самите, те си виж-
дат „нормално" и заключват, че 
всички останали виждат по съ-
щия начин. 

Очните прегледи в училище 
са задължителни и полезни, но 
те не винаги са критерий и га-
ранция за доброто зрение на де-
тето ви, тъй като се случва да се 
пропуснат някои проблеми.

Рутинният преглед в учили-
ще проверява само остротата на 
зрението, но четенето, напри-
мер изисква много други зри-
телни умения. Затова, не раз-
читайте само на този преглед, 
тъй като той в никакъв случай 
не може да замести пълния очен 
преглед при офталмолог.

Как се развива детското зрение?
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

Във всяко семейство, в кое-
то има деца първият учебен 

ден, първият 15-ти септември 
е емоция, която се помни цял 
живот. Подготовката винаги е 
трепетна, свързана с доста раз-
ходи, притеснения и обикнове-
но участват не само родителите, 
но и баби, дядовци и др, род-
нини. Често дори се прекалява 
и се създава изкуствено стрес 
на малкия първокласник, кой-
то всъщност в повечето случаи 
дори не подозира какво точно 
му предстои. За него училището 
е по-добрата детска градина, за 
която трябва да пораснеш за да 
те приемат. Именно затова от-
говорността на родителите при 
адаптирането  и подготовката 
на детето за тази нова и раз-
лична страница от живота му е 
много голяма.

КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ 
НЕЩА, ЗА КОИТО ВСЕ-

КИ РОДИТЕЛ ТРЯБВА ДА 
ПОМИСЛИ ПРЕДИ ПЪРВИ-
ЯТ 15-ТИ СЕПТЕМВРИ НА 

ДЕТЕТО СИ?

1. През последните години 
записването на децата в 1-ви 
клас е цяла одисея, свързана 
с избор на т.нар. „най-добро“ 
училище за детето ни. Така ста-
вайки жертва на собствените си 
предразсъдъци много родители 
записват децата си в училище, 
което е на километри от дома . 
Това води до големи трудности 
за самите родители, но преди 
всичко е проблем за малкия пър-
вокласник, който освен, че по-
пада в съвсем непозната и нова 
среда, не познава дори квартала  
и пътя до училището. Малко от 
родителите се замислят колко 
опасно е това и какви трудности 
води след себе си при адаптира-
нето на детето. Именно затова е 
от огромно значение дни преди 
първият учебен ден да се отдели 
време и да се заведе детето до 
училището и то точно по този 
път, по който ще бъде водено 
всеки ден. Нека то поиграе мал-
ко в училищния двор, да разгле-

да по възможност училището и 
да се запознае с обкръжаващата 

го среда.
2. Въпреки, че родителите са 

зрели възрастни, нека се опитат 
да се поставят мислено на мяс-
тото на малкия първокласник, 
който за първи път прекрачва 
прага класната стая и не позна-
ва никого. Не е лесно, нали….? 
Затова отделете време и подгот-
вете внимателно детето за това, 
което го очаква като се стреми-
те да придадете максимално по-
ложителен смисъл на предсто-
ящото.

3. Опитайте се поне две сед-
мици преди първият учебен ден 
да промените режима на детето 
за да е по-близък до този, кой-
то му предстои да спазва. Това 

не бива обаче да бъде съпрово-
дено с кавги и караници ако на 
него му е трудно. Направете го 
като игра. Въпреки промяната в 

режима, дори след като тръгне 
детето на училище, запазете мо-

ментите и ритуалите, на които 
е свикнало, защото те му  дават 
спокойствие и сигурност / раз-
говори и четене на книжки пре-
ди лягане, любими играчки до 
леглото и т.н /.

4. Не забравяте, че вашето 
дете на 16-ти септември е съ-
щото, което е било и на 14-ти 
септември. То си е дете, играе 
му се точно толкова, забравя и 
е разсеяно, пак толкова. Трябва 
да помислите как да преодо-
леете прехода докато се научи 
да бъде по-отговорен ученик, 
който вече може да си записва 
какво има за домашно и не си 
забравя непрекъснато шапката 
в училище. Това няма да стане 

ако непрекъснато му се карате 
или го обиждате. Опитайте да 
го научите да си отбелязва с 
молив домашните и че трябва 

внимателно да слуша когато чуе 
думичката „домашно“.

5. Училището все пак не е 
детска градина и разликата Ви 
предстои да усетите и  сами-
те Вие. Погрижете се да имате  
връзка с детето, която ще напра-
ви по-спокойни и Вас, и него. 
Купуването на скъп смартфон, 
за който вероятно то ще настоя-
ва не е решение, защото в много 
училища те са забранени за да 
не пречат на учебния процес. 
Вероятно най-удачното реше-
ние ще бъде осигуряването на 
часовник MyKi,  който служи 

едновременно като смарт часов-

ник, GPS  и  GSM. С такъв ча-
совник на ръката на детето, ще 
знаете всеки момент, то къде се 
намира и ще бъдете спокойни, 

че ако има нужда от нещо може 
да ви се обади.

Часовникът  MyKi  има вгра-
ден GPS модул, от който може 
да получавате информация в 
мобилното приложение на теле-
фона си, което може да се изтег-
ли свободно от Google Play или  
Apple Store. Имате възможност 
дори да си създавате безопасни 
зони и ако детето се окаже извън 
тази безопасна зона, получавате 
сигнал за това. Сигнал може да 
се получава и ако детето се дви-
жи с необичайна скорост напр. 
над 50 км/ч. Часовника е разра-

ботен  специално за деца до 10 
год. възраст и е много полезен 
когато училището се намира да-
леч от дома или местоработата 
на родителите.

Добре е да се помисли предва-
рително за много от предизвика-
телствата, които предстоят и за 
първокласника и за цялото му 
семейство. Така ще се получи 
по-лесна адаптация към новият 
начин на живот, който немину-
емо няма да е лесен за всички, 
особено в началото.

Първокласник в семейството
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

ПАЛАЧИНКИ С КАЙМА И БЕКОН

 ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от подвига на 
Радон Тодев и неговата чета.

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от смъртта на 
Гоце Делчев (04.05.1903).

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

125 години от основаването 
на ВМОРО (23.10.1893)

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

95 години от убийството на 
Симеон Молеров (07.05.1923)

23-25 АВГУСТ

Централен площад „Н. 
Вапцаров

Фестивал за оперна и класи-
ческа музика „Банско Опера 
фест”

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Съединението 
на България

 07 – 08 СЕПТЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

„Банско Балкан фест“
Фестивал на Балканската 

музика

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Независимост-
та на България

01-05 ОКТОМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Тържества по случай праз-
ника на гр. Банско

Необходими продукти
8 бр. тънки готови палачин-

ки
500 г кайма
2-3 с.л. майонеза
1 глава лук
сол, черен пипер
подправки на вкус

3 бр. твърдо сварени яйца
300 г бекон
200 г кашкавал

Начин на приготвяне

Каймата се смесва с наря-
зания лук, добавят се пипера 
и солта и се омесва добре. 
На всяка палачинка се сла-
га от каймата, слага се още 
една палачинка и отново 
кайма. Посипва се с настър-
ган кашкавал и се слагат две 

четвъртинки яйца. Навива се 
на руло и се завива с тънко 
нарязан бекон. Запича се в 
загрята на 180-200 С фурна 
около 30-40 минути. 

Обидимският манастир „Свети Панте-
леймон“ е български женски манастир, 

подчинен на Неврокопската епархия на Бъл-
гарската православна църква, спадащ към 
Разложката духовна околия. Храмовият 

празник е на 27 юли.
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Периодът ви готви изненади. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мнение 
или да правите каквото и да било, без да 
обмислите ситуацията докрай. 

Помислете дали имате достатъчно тър-
пение и издръжливост да доведете замис-
леното докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни ус-
ложнения. Най-хубави се оказват домаш-
ните новости. 

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви планове. 
Налага се да действате според новите 
обстоятелства и да покажете умение да 
импровизирате. Бъдете внимателни и в 
работата. 

Моментът е решаващ за работата и 
професионалните ви цели. Вземете ръ-
ководството в свои ръце и действайте. 
На подкрепа обаче не разчитайте, за 
да не останете разочаровани в своите 
надежди. 

Най-добре не се захващайте с работа, 
превишаваща възможностите ви. И сами 
не си поставяйте неизпълними задачи, 
за да не пропуснете наистина реалните 
неща. В интимния живот емоциите са 
смесени. 

Не бързайте, а се опитайте да погле-
днете на нещата отстрани. Запазете дис-
танция, за да видите картината в цялост и 
бъдете независими в изводите и съждени-
ята си. Става дума за работата. Интимна 
радост. 

Срещи и контакти поглъщат цялото ви 
време. От друга страна това не е лошо, 
защото ще научите нещо, хвърлящо нова 
светлина върху нещата. Може да е за ра-
ботата, може да е в личен план. Желани 
домашни новости. 

Обстоятелствата не са подходящи да 
прокарвате идеите и инициативите си. 
Не се инатете, изчакайте по-подходящо 
време и не унивайте, ако по една или 
друга причина, не осъществите своите 
замисли докрай. 

Предчувствието никога не ви е лъга-
ло, послушайте вътрешния си глас и сега. 
Не става дума за обичайните делнични 
проблеми, а за нещо със специално зна-
чение за вас. Хубавото е, че сте обграде-
ни с хора, съпричастни към идеите ви. 

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се определено е във ваша 
полза. Късметът е с вас и в работата. 

Ситуацията бързо се променя. Ако 
направите решаващата крачка, ско-
ро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума 
за работата, а може да се отнася и за 
нещо, с голямо значение за вас. 

Достигнали сте до важен момент, 
така че не позволявайте никакви пре-
пятствия да попречат на устрема ви. 
Настъпва решаващата фаза, свързана с 
нови възможности или освобождаване 
от стари проблеми. 

13 Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски. (Отдание на Преоб-
ражение Господне)

14 Св. прор. Михей. (Предпр. на Успение Богородично)
15 † Успение на Пресвета Богородица. (Разрешава се риба)    
16 * Пренасяне на св. Убрус. Св. мчк Диомид. Преп. Йоаким 

Осоговски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк Никодим Мете-
орски

17 Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец
18 * Св. мчци Флор и Лавър. Успение на преп. Йоан Рилски 

Чудотворец
19 † Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение Богоро-

дично. Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 мъченици. Преп. 
Теофан Нови Атонски



8ЩРАК!

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас
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