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Природа, 
Традиции, 
Модерност

В навечерието на 133-та го-
дишнина от Съединението на 

България с Източна Румелия, 
Банско отбеляза паметната 

дата с тържествена програма.
Ръководството на общи-

на Банско 
в лицето 
на замест-
ник-кмето-
вете Асен 
Кирицов и 
Ивайло Ръ-
хов, предсе-
дателят на 
общинския 
съвет – Пе-
тър Баряков, 
о б щ и н с к и 
съветници, 
директори на 
учебни заве-
дения, граж-
дани и слън-
чеви деца, 
п о ч е т о х а 

Банско отбеляза 133-ата
годишнина от Съединението 

на България

(Продължа-
ва на стр. 3)

Изминалият уикенд в Банско 
премина под знака на Банско Бал-
кан Фест 2018. В три поредни 
фестивални вечери, централният 
градски площад бе мястото, къ-
дето феновете на балканския дух 
и ритми, се срещнаха със своите 
любими изпълнители. Борис Сол-
тарийски от Ку Ку Бенд бе водещ 
на събитието, като същевременно 
зарадва публиката в планинския 
курорт с букет от най-доброто 
от репертоара на култовия бенд 
на Слави. Славеят на българския 
поп-фолк Десислава бе гост из-

Три вечери балкански
хитове в Банско

(Продължава на стр. 2)
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пълнителя през първата фес-
тивална вечер. Сладкогласната 
певица, която еднакво добре из-
пълнява народна музика, R&B 
и поп-фолк, не се умори да за-
бавлява почитателите си до къс-
ните часове на празничния 6-ти 
септември.

Втората фестивална вечер 
беше отредена на пионера в 
сръбската музика Харис Джи-
нович. Легендата от западната 
ни съседка изпълни незабрави-
ми хитове от своята 40 годишна 
кариера, под акомпанимента на 
собствен бенд. Преди него на 
сцената се качи Нелина, коя-
то подгря публиката с обичани 
български песни.

Съботната вечер беше със 
средиземноморски вкус и 
звукът на непродражаемото 
„бузуки”, акомпаниращо на 
една от най-любимите съвре-
менни гръцки певици в момен-

та Мелина Асланиду. Това бе 
първият концерт на Мелина в 
България, като тя успя да спече-
ли публиката с характерния си 
топъл тембър, силно присъст-
вие и невероятен професиона-
лизъм. Чаровната изпълнителка 
бе съпроводена от своя бенд и 
не се умори да пее повече от два 
часа на градския площад.

Невероятният фолклор на 
Банско също бе представен на 
сцената на Банско Балкан Фест 
2018 от самодейните състави 
при читалище „Никола Вапца-
ров“. 

Фолклорна група „Банска-
лии“ с ръководител Димитър 
Касапинов, женска фолклорна 
група "Пирински бисери" с ръ-
ководител Йорданка Чорбад-
жийска и Младежка фолклорна 
група "Бански старчета" с ръ-
ководител Атанас Янчовичин, 
демонстрираха за пореден път 
богатството на нашенската на-
родна музика.

Три вечери балкански
хитове в Банско

(Продължение от стр. 1)

От 7 до 9 септември в град-
ския парк на Банско се проведе 
станалата вече традиционна за 
града Международна кинолож-
ка изложба. Вече няколко годи-
ни Българската републиканска 
федерация по кинология, в съ-
трудничество с община Банско, 

събира кинолози от цяла Ев-
ропа, за да покажат породисти 
кучета и да получат екстери-
орни оценки, според стандар-
та на породата. И тази година 
кучета, собственици и хендле-
ри (водачи), бяха оценявани от 
международни специалисти във 

всички FCI групи. Събитието 
в Банско привлече вниманието 
на местните жители и на тури-
стите, обичащи кучетата и се 
превърна в място, където всеки 
можеше да научи нови и полез-
ни неща за отглеждането на до-
машните любимци.

Банско бе домакин 
на Международна 

киноложка изложба

Във фоайето на втория етаж на 
Посетителския информационен 
център бе представена из-
ложбата на Здравка Русева 
е под наслов „ПОРТАЛИ“, 
по едноименната авторска 
картина на художничката. 
Освен двете абстракции 
под това име в изложба-
та си авторката представя 
нови картини от своя твор-
чески проект „Багрите на 
три столетия“, посветен на 
красотата и непреходност-
та на старинната българска 
черга. И в тази експозиция 
художничката представя 
нова творба от своята „за-
пазената марка“– нейните 
абстрактни розови божури. И 

още много други интересни и 
красиви творби.

Здравка Русева има над 25 

участия в изложби и арт – съ-
бития в страната и в чужбина, 

от които шест самостоя-
телни изложби. Пет от 
нейните авторски карти-
ни са отличени с прес-
тижни награди в Меж-
дународни конкурси по 
живопис по време на 
Седмиците на изкуства-
та в Турция / 2017г./, 
Италия/ 2017г./ и Кипър 
/ юли 2018г./, както и на 
два международни арт - 
фестивала в Русия през 
2018г. - Международния 
фестивал „АРТ – ПОЕ-
ЗИЯ” и Международен 
фестивал на абстрактно-

то изкуство.

Отново изложба на Здравка Русева
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подобаващо Денят на Съедине-
нието – фактическото обединя-
ване на Княжество България с 
Източна Румелия. Те поднесоха 
венци и цветя пред паметника 
„Банско помни героите” след 
подготвената от НЧ „Никола 
Вапцаров” тематична празнич-
на програма.

На 6 септември 1885 г. в 
Пловдив навлизат отрядите 
на Чардафон Велики (Продан 
Тишков) и майор Данаил Ни-
колаев. Арестуван е областният 
управител на Източна Румелия 
- Гаврил Кръстевич. Създадено 
е временно правителство наче-
ло с д-р Георги Странски, което 
обявява присъединяването на 
Източна Румелия към Княже-
ство България.

Два дни по-късно Батенберг с 
нарочен манифест утвърждава 
присъединяването на областта 
и приема да бъде титулуван за-
напред като княз на Северна и 
Южна България. Пристига в 
Пловдив и определя за свой по-
мощник в Южна България д-р 
Странски.

След продължителна дипло-
матическа борба на Цариград-

ската посланическа конферен-
ция (1885-1886) Съединението 
получава признание с подпис-
ването през 1886 г. на Бълга-
ро-турска спогодба.

Банско отбеляза 133-ата
годишнина от Съединението 

на България

(Продължение от стр. 1)

Успешно приключи проектът 
на Българска Федерация Бад-
минтон „Децата и бадминто-
нът“, в който участва и Бадмин-
тон клуб „Банско“. В 
проекта взеха участие 
32 клуба по бадминтон 
от цялата страна. Всич-
ки те получиха безвъз-
мезно ракети, пера и 
мрежи за бадимнтон. 
В редовни спортните 
занимания, под ръко-
водството на квали-
фицирани треньори, 
участваха 960 деца, 
аслед приключването 
на проекта повече от 
120 деца изявиха же-
лание да тренират към 
отборите на спортните 
клубове.

Програмата създава 
предпоставки и усло-
вия за предизвиква-
не интереса на деца-
та към здравословна 

двигателна активност, както и 
увеличаване и разнообразяване 
на възможностите за участие в 
спортни занимания.

Проектът е финансиран от 
Министерство на младежта и 
спорта, с подкрепата на Минис-
тър Красен Кралев.

Проект „Децата 
и бадминтонът 2018“

Коледната ваканция за учени-
ците ще продължи 12 дни – от 
22 декември 2018 г. до 2 януари 
2019 г. включително.

Това предвижда утвърденият 
график на учебното време и ва-

канциите за новата 2018/2019 г., 
съобщиха от Министерството 
на образованието и науката.

Първата почивка за децата 
през есента ще бъде от 1 до 4 
ноември 2018 г включително. 
Междусрочната ваканция ще 
е само един ден – 5 февруари 
2019 г. Вторият учебен срок за-
почва на 6 февруари. През про-
летта учениците от I до XI клас 
ще почиват от 30 март до 7 ап-
рил 2019 г. включително.

За дванадесетокласниците 
пролетната ваканция е от 5 до 7 
април включително.

През следващата година се за-
пазват същите дати на матурите 
- на 21 май 2019 г. ще се проведе 

тази по български език и лите-
ратура, а на 23 май 2019 г. - по 
предмета по избор.

Държавните зрелостни изпи-
ти по желание ще се проведат 
в периода 28 май - 31 май 2019 
г. В сесията август-септември 
2019 г. изпитът по български 
език и литература ще е на 28 ав-
густ 2019 г., вторият задължите-
лен - на 29 август, а изпитите по 
желание - в периода 30 август - 
04 септември 2019 г.

Националните външни оценя-
вания за IV клас ще започнат с 
изпит по български език и лите-
ратура на 9 май 2019 г. На след-
ващия ден ще е по математика, 
а оценяванията по "Човекът и 

о б щ е -
ството" 
и по 
"Чове-
кът и 
приро-
д а т а " 
ще са 
на 14 и 
16 май 
2019 г.

С п о -
р е д 
утвър-
д е н и я 
график 
седмо-
к л а с -
ниците 
ще по-
л о ж а т 
нацио-

нално външно оценяване по 
български език и литература на 
17 юни, а по математика – на 19 
юни 2019 г. Подаването на доку-
ментите за участие в приема за 
гимназиите ще е от 3 до 5 юли 
2019 г. Резултатите от първото 
класиране на учениците трябва 
бъдат обявени до 11 юли 2019 г. 
, а от второто класиране до 18 
юли. Обявяването на незаетите 
места след втори етап на класи-
ране ще бъде на 23 юли.

Коледната ваканция 
на учениците ще е 12 дни
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Добринище е балнеолечебен 
курорт в Югозападна България. 
Град Добринище се намира в 
планински район, на 850 м над-
морска височина и е заобиколе-
но от три планини - Рила, Пирин 
и Родопите. На 6 км западно от 
Добринище се намира Банско. 
На 40 км южно от Добринище е 
разположен Гоце Делчев.

История:
В централната северна част 

на Добринище се намират ос-
танки на раннонеолитино се-
лище, заемало площ от около 
7 декара и разположено на око-
ло 150 метра от десния бряг 
на река Валявица и недалеч от 
минералния извор. При разкоп-
ки са били открити основи на 
жилища, оръдия на труда, кера-
мика, антропоморфни фигури. 
Находките се датират към края 
на първата половина на 6 хиля-
долетие пр.н.е., т.е. от втората 
половина или края на ранния 
неолит в централнобалканска-
та зона. В културно отношение 
неолитното селище в Добрини-
ще се отнася към югозападния 
вариант на култура Караново 
І, който е представен и при се-
лищата в Ракитово, Елешница, 
Ковачево и Белица.

Със своите минерални води и 
географско разположение, До-
бринище е създало условия за 
живеене много години преди да 
се появят траките по тези земи. 
В селището и района около него 
е открита тракийска и римска 
керамика. В местността Дома-
тарско личат развалини от тра-
кийско селище, а в местността 
Гумнища (в която е имало древ-
но селище) са намерени монети 
от времето на римския импера-
тор Нерон (I век от н.е.).

Край реката, която преминава 

през Добринище, има минерал-
ни извори и точно там са откри-
ти стари басейни. На два от тях 
градежът 
в осно-
вата е 
римски, а 
нагоре – 
турски.

П р е з 
VII век 
местното 
тракийско 
население 
в Добри-
нище по-
степенно 
започва да 
се смесва 
с нахлу-
в а щ и т е 
по това 
в р е м е 
славянски 
племена смоляни, които трай-
но се заселили по течението на 
река Места и главно в Разлож-
ко. А не след дълго към това 
население се прибавя и прабъл-
гарското, за да се положат осно-
вите на българската народност.

Селото е споменато в осман-
ски извори от 1605 година като 
Добрущене. Според академик 
Иван Дуриданов етимологията 
на името Добринища е от пър-
воначалния патроним на -ишти 
от личното име Добрин.

По време на първите години 
на османското владичество, на-
селението на Добринище е на-
пускало домовете си и е търсело 
спасение в Пирин планина, като 
се заселвало в някогашните тра-
кийски селища. В селото оста-
ват една незначителна част от 
българите в района на църквата 
“Света Богородица”, по-далече 
от банята и минералните изво-

ри. Така Добринище изчезва и 
повече от 100 години името му 
не се споменава никъде. Едва в 

край на XV век по времето на 
султан Баязид II (1481 – 1512 г.) 
името на Добринище се среща 
в турски документ като селище, 
което се отнася към Неврокоп-
ска нахия.

През периода на Възражда-
нето българското население в 
Добринище отново започнало 
да нараства. Постепенно живе-
ещите в планинските махали за-
почнали да се завръщат в село-
то. В края на XVIII и началото 
на XIX в. Добринище икономи-
чески расте и развива успешна 
търговия със страни като Сър-
бия, Австрия, Франция, Испа-
ния и други.

Според легенди и песни през 
7. - 16. век Добринище е било 
селище - крепост, спирало оп-
итите на византийските импе-
ратори да минат по р. Места 
за вътрешността на България. 
През 1846 г. (по време на ос-

манското владичество) жите-
лите изграждат училище, орга-
низират четнически дружини, 

участват активно 
в национално-ос-
вободителните 
борби на българ-
ския народ.

През 1896 г. В 
Добринище се 
създава револю-
ционен комитет 
на ВМРО под 
р ъ ко вод с т вото 
на Гоце Делчев. 
Между 1928-1934 
г. Добринище е 
управлявано от 
ВМРО, като тога-
ва са построени 
църквата, учили-
щето и читалище-
то.

При избухване-
то на Балканската война в 1912 
година 35 души от Добринища 
са доброволци в Македоно-од-
ринското опълчение.

През октомври 2006 г. с реше-
ние на Министерски съвет До-
бринище е обявено за град.

Личности:
Георги Витанов, писател
Георги Лазаров Темелков, 

опълченец, знаменосец на 4-та 
българска опълченска дружина

Григор Костов Мацин (? - 
1898), Ботев четник

Димитър Ат. Ангелов, ма-
кедоно-одрински опълченец, 
37-годишен, работник, ІV отде-
ление, четата на Йонко Вапца-
ров[11]

Иван Козарев, комунистиче-
ски партизанин

Иван Пумпалов, войвода на 
ВМОРО

Иван Сакарев, министър на 
строителството, ректор ВИАС 

1987-1990
Мария Бояджийска (р. 1977), 

и.д. кмет на София
Никола Вешков, опълченец
Христо Лазаров, Ботев четник
Екатерина Григорова, учен, 

неоелинист
Любопитни факти:
По течението на Добринищка 

река се намира басейнът с ми-
нерална вода, известен с името 
“Римското банче”. Заслужава да 
се види още водопадът Свети 
Никола. В градчето се намира 
единствената по рода си в Бъл-
гария градина за еделвайси.

Църквата "Св. Св. Петър Па-
вел" е строена през 19 век.

В Пирин, на около 4 км се-
верозападно от село Обидим 
и на около 3 км югоизточно от 
Добринище се намира действа-
щият манастир "Свети Панте-
леймон", основан през 1920-те 
год. Представлява комплекс от 
черква, жилищна и стопанска 
сграда и е обявен за паметник 
на културата.

Добринище комбинира 
най-доброто за зимните и летни 
почивки: красива природа, гос-
топриемни жители, ски писти 
и възможности за селски и еко 
туризъм. На 11 км от Добрини-
ще се намира хижа "Гоце Дел-
чев" (1412 м.) от където има 
седалков лифт до хижа "Безбог" 
(2236 м.). Туристически пътеки 
водят до Тевното езеро, Попо-
вото езеро и връх Безбог. Пътят 
от хижа "Безбог" до Мелник е 
12 часа. Има ски писта от хижа 
Безбог до хижа Гоце Делчев.

Статистика:
Землище: 80 356 кв.км
Надморска височина: 842 м
Пощенски код: 2777
Тел. Код: 07447

Малката перла Добринище



На 22 септември 1908 г. във 
Велико Търново, с манифест, 

княз Фердинанд обявява неза-
висимостта на България. С този 
акт на практика се отхвърлят 
последните васални връзки с 
Османската империя. Княже-
ство България става независима 
държава начело с коронования 
цар Фердинанд. Високата порта 
(Турция), а след това и Вели-
ките сили признават официал-
но българската независимост. 
Обявен за официален празник 
с решение на Народното съ-
брание от 10 септември 1998 
г. Дълго време значимостта на 
това събитие от новата история 
не се оценява, но на тази дата 
през 1908 г. България - една от 
най-старите държави в Европа, 
отново се появява на световната 
карта след петвековно османско 
владичество.

УСЛОВИЯТА ЗА ОБЯВЯВА-
НЕ

на Независимостта на млада-
та българска държава в начало-

то на ХХ век били изключител-
но благоприятни: през лятото на 
1908 г. младотурска революция 
в Османската империя завършва 
с успех за реформистите. Ав-
стро-Унгария - една от Велики-
те сили наложили Берлинският 
договор, се готвела да анексира 
двете от провинциите на им-
перията - Босна и Херцегови-
на - т.е. да го наруши. Затова и 
българският княз Фердинанд се 
обърнал директно към импера-
тор Франц-Йосиф (срещат се 
във Виена) да съгласуват дейст-
вията си.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
Междувременно, български-

те власти завземат източните 
железници в Южна България и 
това поражда "известни" иконо-
мически противоречия между 
Австро-Унгария и страната ни. 
Дори за кратко стресва Ферди-

нанд, който се уплашва да обяви 
независимостта. Но правител-

ството вече било решило това 
да стане на 22 септември 1908 
г. в черквата “Св. 40 мъченици” 
в старата българска столица Ве-
лико Търново – символичен акт 
на продължение на Второто бъл-
гарско царство. Австро-Унгария 
обявява анексията на Босна и 
Херцеговина на 20 септември. 
Два дни по-късно в черквата 
“Св. 40 мъченици” княз Ферди-
нанд прочита манифеста за обя-
вяването на независимостта и се 
отслужва молебен за благоден-
ствието на българската държава. 
След това министър-председа-
телят Малинов прочита отно-
во манифеста на историческия 
хълм Царевец пред събралото се 
хилядно множество. Провъзгла-
сяването на независимостта не 
само е голям успех за българска-
та дипломация, но и след него 
васалното княжество започва 

да се нарича царство България, 
а българският владетел вече се 

титулувал - цар.
МЕЖДУНАРОДНО ПРИ-

ЗНАВАНЕ
Деликатната ситуация, която 

настъпва след нарушаването на 
Берлинския договор e успешно 
разрешена. Първо била спечеле-
на Британската империя, която 
поставя условието - да започнат 
преговори между българското 
правителство и Високата порта 
(Турция). Преговорите започват 
веднага и българската делегация 
е водена от Андрей Ляпчев. По 
време на тях, Високата порта 
иска България да плаща голям 
данък. В качеството си на ми-
нистър-председател Малинов 
заявява, че независимост не се 
откупува, дори се стига до час-
тична мобилизация на българ-
ската армия.

Русия не желае военен кон-
фликт на Балканите и се заема 

да посредничи в преговори-
те. Тя се съгласява да опрости 

д ъ л г а 
на Ос-
манска-
та им-
п е р и я , 
останал 
о щ е 
от Ру-
ско-тур-
с к а т а 
в о й н а 
от 1877-
78 г., в 
з а м я н а 
на кое-
то Ви-
с о к а т а 
порта се 
отказва 
да иска 
обезще-
т е н и е 
от Бъл-
гария и 
призна-
ва не-
зависи-
м о с т т а 
й. Oфи-
циално 
т о в а 
става на 
6 април 
1 9 0 9 
г., след 
което в 
продъл-
ж е н и е 
на 10 
дни ев-
р о п е й -
с к и т е 
с и л и 
призна-
ват Бъл-
гария за 
царство 
и за не-
зависи-
ма дър-
жава. 
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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

22 септември 1908 година –
България е обявена за НЕЗАВИСИМА
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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

ЯНИОТИКО (БАКЛАВА, 

ПЪЛНЕНА С КАДАИФ)
 ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

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 5 октомври 
– 106 години от Освобожде-
нието на Банско от турско 
робство

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

140 години от Кресненско – 
Разложкото въстание.

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

165 години от рождението 
на Баньо Маринов (м.06.1853 
г.)

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

“Свобода-изрече те един 
поет“,концерт-спектакъл пос-
ветен на 140 години от рожде-
нието на Пейо Яворов

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Обичам Банско” – изложба 
на книги на автори от Банско 
и автори писали за Банско

01 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 
и музеен комплекс - Банско

„Поклон вам, будители на-
родни“- честване на Деня на 
народните будители

Необходими продукти
1 пакет готови тънки кори 

(400-500 г)
250 г суров кадиф
200 г разтопено масло
    За плънката:
350 г счукани на ситно орехи
1 с.л. грис
1/2 ч.ч. захар
1 ч.л. канела
    За сиропа:
1 кг захар
1.5 л вода
1 пръчка канела
сок от 1 бр. лимон
1 щипка бахар

Начин на приготвяне
Пресните готови кори се 

разгъват внимателно. Върху 
най-горната се намазва обил-
но масло, ръси се от плънката 
(всичко от нея се смесва в ку-
пичка предварително) и най-от-
горе се разстила пласт от суро-
вия пресен кадаиф. Теглето го 
внимателно, с две ръце, равно-
мерно, до самия край на кори-
те. Количеството е около една 
шепа на руло, на снимката съм 
се опитала да го покажа. Хване-
те горните 2 кори с плънката и 

кадаифа и ги навийте на руло. 
Намажете обилно следващата 
кора с масло, сложете рулото 
върху нея и заедно с още една 
кора го навийте отново - едно 
руло се завива с 4 кори. Получа-
ват се няколко - 5 или 6 - дебели 
рула, които може да нарежете на 
големи или малки парчета. На-
реждат се в намазнена тавичка 
и се пекат 30 минути на 180 С 
(370 F) или докато получат зла-
тист цвят.

Междувременно от зададе-
ните продукти се сварява за 10 
минути сиропа - не пропускайте 
бахара, той после не се усеща. 
Изчакайте да се поохлади малко 
и залейте баклавата. Може да я 
сервирате след час, но най-хуба-
ва е на следващият ден.

* Разбира се, който има вре-
ме и възможност може да си 
разточи корите. Аз използвам 
готови кори, както и замразен 
кадаиф, все пак моите гости са 
впечатлени.

* Тази рецепта е традицион-
на за Гърция, от района на град 
Янина. Някои го наричат Йо-
анина. От там е и името му - 
Яниотико. 

Манифест за обявяване независимостта на България
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Точно сега обстоятелствата не са подхо-
дящи да прокарвате идеите и инициативи-
те си. Не се инатете, изчакайте по-подхо-
дящо време и не унивайте, ако по една или 
друга причина, не осъществите замислите 
си докрай. 

Сами ще забележите в новите възмож-
ности шанс да направите пробив. Резул-
татът може да се окаже много над очаква-
нията ви, така че не изпускайте момента. 
Обградени сте с хора, съпричастни към 
идеите ви. 

Днешните събития са противоре-
чиви, затова внимавайте да не станете 
жертва на заблуди или на собствените 
си завишени очаквания. Дошло е време 
да отделите плявата от зърното и да на-
блегнете само на онова, което е реално. 

Обърнете внимание на новина, хвърля 
съвсем нова светлина на нещата. Хубаво-
то е, че ще сте наясно както със ситуаци-
ята, така и с тенденциите на нейното раз-
витие. Не става дума толкова за работата, 
колкото за хода на лични дела. 

Вече можете да пристъпите към из-
пълнение на качествено нови проекти. 
Заемете се с делата си уверено и с по-
добаващото внимание. Ще направите 
голяма крачка напред. Късметът е с вас 
и в работата. 

Седмицата ви готви изненади. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мне-
ние 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. 

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. 

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. 

Периодът идва с много и най-раз-
лични новини. Има и хубави, има и 
лоши. Старайте се да контролирате 
емоциите си, за да не допуснете грешка 
или да изпуснете някоя дума. За някои 
тревогите са домашни. 

Бъдете практични и далновидни. 
Покажете, че не сте склонни да се зах-
ващате с нищо, превишаващо вашите 
възможности. И сами не си поставяйте 
неизпълними задачи. Неочакван обрат 
в интимния живот. 

Най-накрая намирате пътища и сред-
ства за осъществяване на своите зами-
сли. Те разбира се са най-разнообраз-
ни, но по-важното е, че нищо няма да 
попречи да постигнете своето. За някои 
най-важно е пътуване. 

17 * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодо-
тия. Св. Нил Египетски

18 Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец
19 Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт
20 Св. вмчк Евстатий и семейството му 
21 Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски. (От-

дание на Въздвижение)
22 Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. 

Козма Зографски. (Ден на Независимоста на България)
23 † 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на 

св. Йоан Предтеча и Кръстител. Св. мчца Ираида



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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