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Правителство-
то прие решение 
за откриване на 
консулство на 
Република Индо-
незия в България, 
със седалище 
Банско.

То ще бъде 
ръководено от 
длъжностно лице 
със седалище в 
Банско и с кон-
сулски окръг, об-
хващащ терито-
рията на област 

Правителството прие решение за откриване 
на консулство на Република Индонезия 

в България, със седалище Банско

(Продължава на 
стр. 2)

Децата на общината тръг-
ват на училище През новата 
учебна година 121 деца ще 
прекрачат 
за първи 
път прага 
на родно-
то школо 
в пла-
нинската 
община , 
от тях 89 
са в град 
Б а н с к о . 
По тра-
д и ц и я , 
екипът на 
кмета Ге-
орги Ико-
номов е 
п р е д в и -
дил по-
д а р ъ ц и 
за всеки 
п ъ р в о -
к л а с -

ник – детски образователни 
книжки от поредицата „Моя-
та родина България”, както и 

пълнометражен видео филм 

„Аз съм българче“ звуча
от стотици гърла в Банско 

за началото на учебната година
(Продължава на стр. 2)
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за богатствата на нашата стра-
на. Училищата в общината вече 
са в готовност да посрещнат 
своите ученици. НУ „Св. Паи-
сий Хилендарски”, освен с нов 
директор в лицето на дългого-
дишния учител г-жа Евгения 
Тренчева, може да се похвали 
с обновено дворно простран-
ство. То е оформено като място 
за провеждане на интерактивни 
игри, подходящи за децата от 
началния етап на образование. 
Прекрасен нов надпис на учи-
лището ще посреща децата, а 
т.нар. „игротека” е с освежени 
мебели. „Всички подобрения са 
направени с помощта и подкре-
пата на родителите. Отправям 
своята огромна благодарност 
към тях за съпричастността” 
сподели новата директорка. 
Средно училище „Неофит Рил-
ски”, което от миналата учебна 
година също премина под ръ-
ководството на литераторката 
и поетеса, г-жа Елеонора Баря-
кова, ще посрещне своите въз-
питаници с 10 обновени класни 
стаи, нови магнитни дъски за 
първокласниците и ремонт на 
спортните съоръжения. Пожа-
роизвестителната инсталация 
също е изградена, както и ви-
деонаблюдение на територията 
на цялото учебно заведение. 
За подобряване на условията в 
Професионалната лесотехни-
ческа гимназия „Никола Вапца-
ров” – гр. Банско, местната ад-
министрация е кандидатствала 
с проектно предложение по ОП 

„Развитие на селските райони”. 
То включва цялостно обновява-
не на спортните терени, както 
и осъществяване на енергийна 
ефективност на общежитията 
към учебното заведение. Пред-
стои Управителния орган на 
Програмата да извърши качест-
вена оценка на предложенията 
и да класира кандидатурите. 
Още едно учебно заведение е 
с нов директор с настъпването 
на новата учебна година. Инж. 
Сашка Тодорова пое щафетата 
от пенсиониралия се директор 
на Професионалната гимназия 
по електроника и енергетика - 
инж. Ковачев дни преди нача-
лото на есенния учебен етап. За 
краткото време, в което дамата 
пое ръководството, гимназията 
може да се похвали с предсто-
ящо обновяване на отоплител-
ната система, освежаване на 
дворното пространство и осъ-
временяване на пожаро-извес-
тителната инсталация съобраз-
но съвременните изисквания. 
За гимназистите, жители на 
околните села, Общинска ад-
министрация Банско се е погри-
жила за безплатен транспорт до 
професионалните гимназии в 
Банско. По този начин общин-
ското ръководство се стреми да 
облекчи семейните бюджети на 
учениците и да улесни достъпа 
до учебните заведения от отда-
лечените населени места. Уче-
ническите транспортни линии 
започват своята дейност още от 
първия учебен ден, който тази 
година е на 17 септември, поне-
делник.

„Аз съм българче“ звуча
от стотици гърла в Банско 

за началото на учебната година

(Продължение от стр. 1)

Ден преди обявената глобална 
инициатива „Да изчистим Бъл-
гария заед-
но”, служи-
телите на 
о б щ и н с ка 
а д м и н и -
с т р а ц и я 
Банско да-
доха своя 
принос за 
чиста и кра-
сива среда. 

В о д е н и 
от своите 
ръководи -
тели – кме-
тът Георги Икономов и неговия 
екип, те пребоядисаха и почис-
тиха три детски площадки в 

Банско. Освежени бяха също и 
стълбовете за улично осветле-

ние в курорта.
„Важно е да развиваме до-

броволчеството в нашето об-

щество. Нашата институция 
всяка година дава своя принос с 
обществено полезен труд – по-
чистваме, засаждаме дръвчета, 
сега пребоядисахме няколко 
детски площадки. Стремим се 
по този начин да даваме пример 
и да мотивираме всички да се 
включват в подобни кампании. 
Вярвам, че когато почистиш 
своето пространство, ще бъдеш 
по-осъзнат при неговото под-
държане след това” коментира 
кметът Икономов.

Кампанията продължава и на 
15 септември, като местната 
администрация предоставя чу-
вали и ръкавици за всички же-
лаещи да се включат в зелената 
инициатива.

Общинска администрация Банско
 се включи в глобалната инициатива 

„Да изчистим България заедно“

Екип на фармацевтична ком-
пания засади дръвчета в центъ-
ра на град Банско. Про-
ектът по залесяването е 
съвместна инициатива с 
Община Банско, с която 
56 липи бяха засадени 
покрай река Глазне в 
района на улица „Ико-
ном Чучулайн” в ку-
рорта. Инициативата се 
проведе в рамките на 
третата годишна сре-
ща на екипа на фарма-
цевтичната компания, 
която премина под мо-
тото „Засади растение, 
създай бъдеще“. Амбицията на 
екипа е залесяването да се пре-

върне в традиция, чрез която да 
се постигне трайно увеличение 

на зелените площи на терито-
рията на България.

Проектът също така е и част 
от глобалната политика на ком-

панията, коя-
то е насочена 
към екологич-
но устойчивото 
развитие и со-
циалната отго-
ворност към об-
ществото. През 
2016 г. по повод 
125-годишнина-
та от създаване-
то на компания-
та служителите 
дариха над 125 
хиляди часа до-

броволен труд в полза на хората 
и природата.

Фармацевти засадиха дръвчета в Банско

Икономов поведе похода към 
Радонов гроб, където бе почете-

на паметта на войводата Радон 

Тодев и неговата чета. Ето какво 
каза кметът по този повод:

С м ъ р т -
ната чета 
на учителя 
Радон То-
дев от Бан-
ско, опята 
приживе в 
църкват а 
Света Тро-
ица, пола-
га костите 
си в Рила, 
бранейки 
бягащите 

към свободна България жени и 

деца! Трудно може да се намери 
друг подобен пример на само-
жертва. Но в него е събрана ця-
лата истина за несъкрушимата 
воля на банскалии да заживеят 
свободни, в единение със свои-
те братя. И така те създават не 
само легендата за смъртната 
чета, но и отправят послание 
към всички нас, които идваме 
след тях, и то е да ПОМНИМ! 
Те са били велики мъже, кои-
то са знаели какво е цел, какво 
е мъжка чест и как се живее и 
умира за Отечеството! Нека 
бъде светла, нека бъде вечна па-
метта им!

Икономов поведе поход към Радонов гроб
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Благоевград. Почетният консул 
ще бъде Борислав Петров, ди-
пломиран инженер със специал-
ност "Изчислителна техника". 
В периода септември-декември 
1990 г. е заемал длъжността 
"Ръководител кацане" в "Нави-
гационно обезпечаване на по-
летите" в Министерство на от-
браната. От 1992 г. е собственик 
на фирма с предмет на дейност 
инвестиции, туризъм, внос, екс-
порт и реекспорт, консултант-
ски услуги. От 2013 г. е гене-
рален мениджър на дружество 
с предмет на дейност инвести-
ции, внос, експорт и реекспорт, 
предоставяне на консултантски 
услуги за Индонезия. Той е 
член и на управителния съвет 
на Европейската Индо-азиатска 
асоциация за бизнес, култура и 
приятелство.

(Продължение от стр. 1)

Правителството прие решение за откриване 
на консулство на Република Индонезия 

в България, със седалище Банско

Преди старта на зимния сезон 
Банско също влезе в cпиcъкa 
на гpaдoвeтe c покритие от oп-
тичнaта мpeжa oт VІVАСОМ, 
която осигурява достъп до ин-
тернет със скорост до 900 Мbрѕ. 
Компанията посочва, че това е 
добра възможност за туристи-
ческите обекти в ски курорта 
да предложат повече на свои-
те гости. Oптичнaтa мpeжa 

ocигypявa пo-гoлямa cтaбил-
нocт нa вpъзкaтa, защото не 
се влияе oт мeтeopoлoгичнитe 
ycлoвия, а освен това предлага 
еднаква скорост към български 
и международни сайтове. 

Банско е 25-ото населено 
място в страната в обхвата на 
оптичната мрежа, която вече 
достига до над 1 150 000 дома-
кинства. 

ОЩЕ ЕДНО УДОБСТВО ЗА ЖИТЕЛИТЕ 

И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

Банско 
стана част 

от оптичната
мрежа от 

VIVACOM

В Банско се проведе по-
следния кръг от BG-X Enduro 
шампионата- 3 mountains 
Hard Enduro Bansko. Това е 
първото оф роуд състезание 
за ендуро мотоциклети тук. 
Организатори са запалени-
те търсачи на силни усеща-
ния от Клуб Мото Дружин-
ка Банско, които отбелязват 
рекорден брой участници в 
състезанието от проведените 
досега кръгове в България. 
През първия състезателен ден 
мотористите преминаха през 
трасе с дължина 80 км в пла-
нинските местности над Бан-
ско, Добринище, село Баня, 
село Елешница и село Оби-
дим. Вторият състезателен 
ден бе по-атрактивен и дос-
тъпен за зрителите - в района 
на бившите казарми в Банско. 
След 10 часа на изграденото 
затворено трасе, с изкустве-
ни неравности, състезателите 
демонстрираха умения пред 
феновете на оф роуд тръпка-
та. Предвиден бе безплатен 
бюфет за децата.

Адреналин на две колела 
с 3 MOUNTAINS HARD 

ENDURO BANSKO

Стефан ДЖЕНДОВ

„Зелените“ 
не желаят да 
ком е н т и р ат 
факта, че на-
рочно поста-
вена камера 
е заснела как 
само за ден 
в гората на 
Пирин влизат 
2500 автомо-
била. Някой 
може ли да си 
представи га-
зовете от 2500 
коли? Всяка 
трета кола по 
магистралата 
издиша гъст 
черен пушек. 
Можем ос-
н о в а т е л н о 
да предполо-
жим, че поне 
800 МПС-та, 
навлезли в 
сърцето на 
Пирин, са го окадили както за-
коравял пушач гарова тоалетна. 
И това е само за един ден. За два 
дни – 5000 коли. За месец? За 

година? За пет години? В също-
то време лифтът остава най-без-

шумният, екологично безвре-
ден, щадящ пътеките, земята, 
растенията и животните транс-
порт. По-ефирен от лифтовия 

транспорт е само този с балони 
с нагорещен въздух. Пирин ще 

се превърне в ис-
тински здрава пла-
нина, когато дос-
тъпът с коли бъде 
завинаги забра-
нен. Като в Швей-
цария. Или като 
в националните 
паркове в САЩ, 
където туристите 
ходят между 2 и 
5 км от паркинга 
до туристически 
център, където 
плащат таксата си 
и получават раз-
решение да тръг-
нат към къмпинга, 
който е на още 5 
км например. Или 
както автомобил-
ният транспорт е 
забранен на без-
брой уникални 
природни места, 
където хората оти-
ват от любов към 

красивото, а не защото държат 
любимата бричка да е зад тях и 
удобно да извадят скарата, че да 
я изпекат на теферич.

Войната на „Зелените“ 
срещу втори лифт в Банско 

е екологичен нонсенс 
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От онези трагични времена 
изминаха 115 години, а подви-
гът и саможертва-
та на илинденци 
и преображенци 
продължава да 
пари сърцето ни

В септемврий-
ските дни на 
1903 г. един бъл-
гарски учител на 
име Радон Тодев, 
преди да поведе 
своята чета от 70 
комити в боен по-
ход по време на 
Илинденско-Пре-
о б р а ж е н с ко т о 
въстание, отвеж-
да другарите си 
в църквата „Св.
Троица” в Банско.

И тогава се 
случва нещо не-
виждано не само 
в родната, но и в 
световната исто-
рия. Войводата 
нарежда на све-
щеника да опее 
приживе като 
мъртъвци цяла-
та чета,защото е 
знаел, че отиват 
на сигурна смърт. 
И когато попът 
стига до един от 
най-младите ге-
рои, в храма из-
веднъж оттеква гласът му: “А, 
не, Господи! Теб не мога да те 
опея! Та миналата неделя аз те 
венчах тук с младата ти булка!” 
„Опявай, отче, опявай! Каквото 
за всички, това и за мен!“, отся-
къл младоженецът. После цяла-
та Радонова чета потеглила към 
своята Голгота.

В последвалата битка със 600 
души аскер намират геройската 
си смърт 26 от четниците, както 
и войводата им Радон Тодев.

От онези трагични времена 
изминаха 115 години, а подви-
гът и саможертвата на илинден-
ци и преображенци продължава 
да пари сърцето ни. Българското 
въстание в Македония и Одрин-
ско, естествено продължение на 
славната Априлска епопея от 
1876 г. още един път доказа, че 
свободата без кръв не може да 
се извоюва.

Ръководителите на бунта 
са знаели, че той е обречен на 
неуспех, че гоненията и пре-
следванията ще бъдат големи 
и жестоки, но въпреки това 
вдигат народа на смъртен бой 
с надеждата, че гласът на поро-
бените ще бъде чут, така както 
навремето априлци събудиха за-
дрямалата съвест на Европа. За 
жалост тогава същата тази Ев-
ропа не можа, а и не поиска да 
реши кървящата рана, наречена 
македонски въпрос.

Именно тази рана илинденци 

се опитаха да затворят през 1903 
г., но за жалост усилията им ос-

танаха безплодни. Въпреки това 
великият ден на жертвоприно-

шението има своето място и 
значение в националната ни ис-

тория. Това място летописецът 
на бунта Христо Силянов оп-

редели така: ”В ли-
цето на въстаналите 
македонци Турция 
виждаше най-за-
вършеното въплъ-
щение на българ-
ското бунтарство.
Турците смятаха, че 
изкореняват общата 
българска опасност 
за владичеството 
им в Европа, когато 
изливаха върху тях 
гнева, набиран от 
ред години спрямо 
целия български 
род. Ето защо илин-
денският подвиг е 
не само най-висо-
ката точка на борче-
ското напрежение 
в Македония, но 
изкупителен ден на 
общия български 
стремеж за свобо-
да.”

Към тези думи 
едва ли повече може 
да се добави, освен 
едно нещо-подвигът 
на загивалите герои 
не трябва да се за-
бравя, защото те са 
част от общата бъл-
гарска история, чии-
то страници написа-
ха с кръвта си.

„Опявай, отче, опявай! 
Каквото за всички, това и за мен!“
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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

На 5 октомври 1878 г. избухва 
Кресненско-Разложкото въста-
ние на македонските българи 
срещу османската власт с цел 
присъединяване към Княже-
ство България. Българите от 
Македония изпращат до прави-
телствата на Великите сили и 
Временното руско управление 
петиции, мемоари и молби, с 
които протестират срещу реше-
нието техните земи да останат в 
пределите на Османската импе-
рия.

На 8 септември в Рилския ма-
настир се провежда съвещание. 
На него присъстват Натанаил 
Охридски, Димитър Попгеор-

гиев, Ильо Марков и войводи от 
вътрешността на Македония. 

В изпълнение на взетото ре-
шение в пограничните с Турция 
райони се създава местно оп-
ълчение, което поема охраната 
на границата. На 5 октомври 
сборен отряд от около 400 въс-
таници, разделен на чети, под 
общото командване на Стоян 
Карастоилов (Стоян войво-
да) и Адам Калмиков атакува 
турския гарнизон, разположен 
при кресненските ханове. След 
18-часово сражение, турската 
войска се предава. Пленени са 
119 войници и двама офицери.

Освободени са редица села. 
Освен в Кресненското дефиле 
въстанически действия започват 
в Неврокопско, Демирхисарско, 
Серско, Малешевско и пр. В на-
чалото на ноември въстанието 
обхваща и селата от Разложката 
котловина. Но въпреки прояве-
ния героизъм турците премина-

ват в настъпление. На 11 ноем-
ври 1878 г. е опожарена Кресна. 

Същата 
у ч а с т 
постига 
още 12 
села от 
К р е с -
ненско-
то дефи-
ле. Към 
края на 
ноември 
е раз-
громено 
в ъ с т а -
нието и 
в Раз-
ложко.

П о 
д е с н и я 
б р я г 
на река 
Ст рума 
въстани-
ческите 
д е й с т -
вия про-

дължават до февруари 1879 г., 
но разколът в ръководството 

оказва силен негативен резул-
тат. В този момент в Македония 
идва Стефан Стамболов. Той и 
Никола Обретенов настояват 
да се използва опитът от Ап-
рилското въстание от 1876 г. и 
апостоли да подготвят населе-
нието за бъдещите въстаниче-
ски действия. 

В разгара на въстаническите 
боеве по инициатива на Натана-
ил Охридски и въстаническото 
ръководство е изпратена една 
делегация в Учредителното съ-
брание в Търново. Тяхната зада-
ча е да изразят горещото жела-
ние на всички жители българи 
от Македония за обединение 

с България, но без успех. През 
април 1879 г. една сравнително 
голяма чета преминава турската 
граница с цел да даде сигнал за 
въстание около Битоля. Въста-
ниците остават изолирани и не 
могат да спрат настъплението 
на турските войски. На 25 май 
1879 г. Натанаил Охридски 
разпуска четите и въстанието е 
прекратено.

Поражението на въстание-
то и жестокостите на турската 
войска и башибозук над населе-
нието принуждават над 25 000 
души от Мелнишко, Горноджу-
майско, Разложко и други кра-
ища на Македония да напуснат 

родните си селища и да потър-
сят убежище в Княжество Бъл-
гария. 

140 години от Кресненско-разложкото въстание
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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

КОШНИЧКИ 

ОТ БЕКОН С ПЛЪНКА
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

21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

Необходими продукти
18 лентички бекон
150 г сварено пилешко 

месо (може и заешко)
150 г сварен картоф
50 г кашкавал
1 бр. зелена чушка
1 бр. червена чушка
1 глави лук
2 бр. кисели краставички
сол, чер. пипер, риган или 

чубрица на вкус
6 бр. яйца
50 г шунков кръгъл колбас 

или друг вид
200 г кашкавал

Начин на приготвяне
Подмажете си 6 формички 

за крем карамел от алуминий 
или ако имате по дълбоки 
формички за мъфини, във 
всяка наредете по 3 лентички 
от бекона така че да се покри-
ят стените и краищата да из-
лизат отвън.

В купа сложете ситно на-
рязаното пилешко месо (аз 
в случая използвах заешко), 
ситно нарязаните кисели 
краставички, настърганите 
на ситно ренде картоф и каш-

кавал, подправете със сол и 
подправки на вкус и разбър-
кайте хубаво. В тиган сложе-
те 2 с.л. мазнина и запържете 
до омекване ситно наряза-
ните чушки и лук. Нарежете 
шунковия колбас на 6 шайби 
и сложете на дъното на вся-
ка кошничка. Отгоре разпре-
делете сместа от месото 1 
пръст под ръба на чашките да 
остане празно (2/3 от висо-
чината) и уплътнете хубаво. 
След това разпределете по 
1 с.л. от задушените чушки. 
Подгънете висящите краища 
на бекона откъм стената на 
чашките - получава се хуба-
во ръбче и чукнете по 1 бр. 
яйце. Поръсете обилно с едро 
настъргания кашкавал(може 
да сложите парчета моцарела 
или друг вид твърдо сирене) 
и запечете за 15-20 минути 
в загрята на 200°С градуса 
фурна. 

След като поизстинат леко 
ги извадете от формичките и 
сервирайте с подходяща гар-
нитура като лека вечеря или 
самостоятелно като предяс-
тие.

Есента идва неусетно, с леки стъпки. Различна 
тишина и спокойствие завладяват природата. 

Отлетели са на юг птиците, но гората има 
своите звуци, в които се заслушваме. Всичко е 

много по-отчетливо и запомнящо се.
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Настоящата ситуация подлага на изпи-
тание чувството ви за реалност. Помислете 
изпълними ли са плановете ви, имат ли ре-
ална основа и какво ще трябва да вложи-
те в тях. Не е време и за професионални 
инициативи. 

Няма да чакате дълго. Онова, което ви 
вълнува от доста време насам, най-после 
ще се изясни и оформи като краен резул-
тат. Може да е за работата, а може да е 
в личен план. Радват ви придобивки и 
домашни новости.

Не бързайте, а се опитайте да по-
гледнете на нещата отстрани. Запазете 
дистанция, за да видите картината в 
цялост и бъдете независими в изводите 
и съжденията си. За някои ядовете са 
лични, за други – финансови. 

Сами ще забележите в новите въз-
можности шанс да направите пробив. 
Резултатът може да се окаже много над 
очакванията ви, така че не изпускайте 
момента. Най-сетне идват чакани ин-
тимни новини. 

Не надценявайте своите възможности 
и не се впускайте в рисковани спекула-
ции. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте без мярка. Най-хубави са 
домашните новости.

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота, а перспективите са най-благо-
приятни. 

Предстои да направите решителната 
крачка, която ще ви приближи до целта. От 
доста време насам обмисляте своя план, 
сега дойде моментът да го осъществите. 
Късметът е с вас и в работата. Някои се 
стягат за път. 

Обърнете внимание на новина или 
предложение, хвърлят съвсем нова свет-
лина на нещата. Хубавото е, че ще сте 
наясно както със ситуацията, така и с 
тенденциите на нейното развитие. Някои 
са изправени пред избор в работата. 

Динамичен период, изпълнен с мно-
го и най-различни събития, неочаквани 
шансове и също толкова неочаквани 
пречки. Най-важното е да бъдете спо-
койни и да не позволите да ви извадят от 
равновесие. 

Бъдете оптимист и вярвайте в своята 
щастлива звезда. Даже и желаните ре-
зултати да не се появят веднага, имайте 
търпение. Съвсем скоро и това ще ста-
не. Става дума и за работата, и за лични 
копнежи. 

Гледайте на нещата мащабно, за 
да видите перспективите. И не прене-
брегвайте интуицията си, ще ви под-
скаже какви са мотивите на другите, 
също тенденциите за развитие на си-
туацията. Радват ви домашни новости.

Най-важното сега е да отличавате 
фактите от измислиците, реалното от 
нереалното, перспективното от безперс-
пективното. Избягвайте рискованите 
крачки и твърде смелите очаквания и 
се занимавайте само с неотложни неща. 

24 Св. първомъченица и равноапостолна Текла. Преп. Коприй. 

Св. Силуан Атонски

25 * Преп. Ефросиния Александрийска. Преп. Сергий, Радо-

нежки чудотворец

26 * Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов

27 Св. мчк Калистрат и дружината му

28 * Преп. Харитон Изповедник

29 Преп. Кириак Отшелник. Преп. Теофан Милостиви

30 † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. свщмчк 

Григорий, просветител на Армения. Св. мчца Рипсимия
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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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