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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Кметът на община Банско, 
Георги Икономов, бе част от 

Годишната среща на местните 
власти, която се организира 

всяка година от Националното 
сдружение на общините в Бъл-

гария. Той бе придружен от 
своя ръководен екип, които 
също се включиха в диску-
сиите по актуални въпроси, 
свързани с управлението на 
общините.

Фокус в двудневната про-
грама бе преминаването на 
администрацията към елек-
тронно управление, където 
вицепремиера Томислав 
Дончев докладва предпри-
етите стъпки и срещнати-
те предизвикателства при 
внедряването на безхар-
тиения документооборот. 
Коментирани бяха също 
опазването на обществения 

Кметът на Банско дискутира проблемите 
на общините на форум в Албена

(Продължава на стр. 3)

С тържествена Света литур-
гия в църквата „Св. Троица” 
и под 
звуците 
на кам-
б а н е н 
звън, за-
почнаха 
т ъ р ж е -
с т в а т а 
по слу-
чай 106 
год и ш -
н и н а т а 
от Ос-
в о б ож -
дението 
на град 
Банско. 
Кметът 
Ге о р г и 
И к о -
н о м о в , 
предсе-
дателят 

на Общинския съвет – Петър 
Баряков, ръководството на ад-

106 години 
Свободно Банско

(Продължава на стр. 3)
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ФОТООКО

С фото изложба и церемония 
по награждаването на финали-

стите, завърши конкурса „Кра-
сивите градини на Банско”. 
Тричленното жури в състав 
Райна Цигорийна, Иванка Ян-
човичина и Елена Топузова оп-
редели победителите в общо 
осем цветни категории, които 
се състезаваха цяло лято на 
Фейсбук страницата на адми-
нистрацията за одобрението на 
публиката. Всички те получиха 
пъстри кошници с посадъчен 
материал и градински пособия, 
както и грамоти от кмета Георги 
Икономов и общинския съвет-
ник Костадин Загорчин.

„С обявения цветен конкурс 

местната администрация се 
постара да покаже колко много 

прекрасни зелени простран-
ства има в Банско. Тридесет и 
пет участника показаха своите 
поддържани градини, дворове, 
фасади и балкони. Невероятно 
е колко много хора се стараят 
да създадат красота и естетика, 
а това заслужава адмирации и 
уважение” заяви Икономов по 
време на церемонията. 

Председателят на журито, 
ландшафтния архитект Райна 
Цигорийна сподели: „Бяхме 
много затруднени в своя фина-
лен избор, но вярвам, че победи-
тели са всички за своя стремеж 
да създават красота и хармония. 

Очаквам следващото издание 
на конкурса да бъде още по-ос-

порван и цветен”.
Ето и имената на 

победителите:
В категория Двор/ 

градина на жилище:
1 мяс-

то: Катя 
Дзокова

2 място: 
Венцислав 
Къшев 

3 място: 
Е м и л и я 
Ковачева

В катего-
рия Двор 
на заведе-
ние:

1 място 
хотел-ме -
хана „Хад-

жи Георги”
2 място: Bar & Grill 

“El Torito”
3 място "Oscar Wine 

Bar & Gastro"
В категория Двор-

но пространство на хотел/каща 
за гости:

1 място: "Kempinski Hotel 
Grand Arena Bansko"

2. място: хотелите "Premier 
Luxury Mountain Resort" и 
„Regnum Apart Hotel”

3 място: къща „Зиген” и „Хад-
жипопова къща”

В категория Балкон на жили-
ще:

1 място: Милка Пулина
2. място Румяна Рошкова
3. място Мария Кехайова – 

Бисерина и Елена Коева
В категория балкон на хотел:
1 място: "Kempinski Hotel 

Grand Arena Bansko"

2 място: хотел „Джангал”
3 място: хотел „Лъки Банско”
В категория балкон на механа:
„Барякова механа”
В категория Най-поддържана 

тротоарна площ:
Катерина Цигорийна
Категория Пространство пред 

заведение:
1 място: „Обецанова механа”
2 място: „Бански хан”

Категория Пространство пред 
офис на фирма:

Новаторски офис Coworking 
Bansko.

Грамота за креативност полу-
чиха: 

Елисавета Говедарева и Йор-

данка Шумарова 
Емилия Пъйкова заслужи 

грамота за най-голям брой 
цъвтящи саксийни растения, а 
най-възрастния участник в кон-
курса – 95 годишния д-р Тодор 
Петлов, бе специално поздра-
вен и награден за любовта, с 
която продължава да се грижи 
за своята градинка.

Честито на победителите!

Избрани бяха най-красивите градини на Банско

Георги Икономов даде старт 
на Пирин Ултра 2018 Част от 
празничната програма за Деня 
на Банско, бе старта на най-теж-
кото състезание по планинско 
бягане у нас – Пирин Ултра 
2018. Маратонът е част от Све-
товните серии по Скайрънинг, 

с 4200 метра положителна де-
нивелация и нечовешко дълги 
трасета. 

Успех на всички атлети и 
най-вече на Иван Геров, който 
стартира за Банско, пожела кме-
тът Икономов и даде началото 
на голямото състезание.

Изложбата „Родовата памет 
разказва“ бе открита в Дома на 
изкуствата в рам-
ките на празнич-
ната програма по 
случай Денят на 
Банско. 

Тя представя 
родословни дър-
вета на видни 
бански фами-
лии, изработе-
ни от покойната 
вече Маргарита 
Асенова Голе-
ва (Икономова). 
Един любопитен 
ракурс към ис-
торическото наследство на пла-
нинския град през фокуса на ро-
довете, които са го населявали 
през вековете до днешни дни.

В присъствието на кмета Ге-

орги Икономов, директора на 
Музеен комплекс – Банско, 

Светла Барякова и обществе-
ници, Светлана Дяконова – ве-
рен последовател на Маргари-
та Голева, разказа за нейното 
дело, както и за науката „Ро-

дознание”. „Маргарита Голе-
ва потомък на известния род 

Икономови, се омъжва за 
Борис Голев също от ста-
ра и издигната банска фа-
милия, Герман (Голеви). 
Това я подтиква да издири 
и представи родословието 
не само на своите предци, 
но и на други родове” спо-
дели Дяконова. 

Изложбата е разнообра-
зена и с богат снимков и 
документален материал, 
грижливо пазен от мест-
ните фамилии. Тя може 
да бъде видяна през след-
ващите седмици в култур-

ното средище, а в чест на Праз-
ника на Банско – 5 октомври, 
всички музейни обекти ще ра-
ботят с вход свободен за посе-
тителите.

Изложба на родословни дървета на видни 
местни фамилии бе открита в Банско
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ред в общините и превенцията 
при бедствия; интегрирането на 
образователната и социалната 
система, както и възможностите 
на общините за привличане на 
инвеститори чрез развитие на 
индустриална инфраструктура.

Традиционно в рамките на 
срещата в Албена се проведе 
изложението Общинско ЕКС-
ПО‘2018 за стоки и услуги за об-
щините, което ежегодно осигу-
рява пряка комуникация между 
общините, неправителствения 
сектор и бизнеса. Тази година в 
ЕКСПО-то се включиха над 40 
фирми и 8 общини, сред които и 
община Банско.

(Продължение от стр. 1)

Кметът 
на Банско
дискутира 

проблемите 
на общините 

на форум 
в Албена

министрацията, общински съ-
ветници и граждани, се включи-
ха в благодарствения молебен, 
за да почетат делото на своите 

предци – герои и мъченици в 
името на свободно Банско.

„Днес, в деня на нашия праз-
ник, ние, родените тук, про-
дължаваме да вярваме, че няма 
земна и човешка сила, която да 
победи българския народ, да 
победи устрема на банскалии 
да живеят свободно. Тази наша 

вяра не се ражда само от при-
вързаността ни към нашия град, 
а от вечната истина, че забра-
вата е безсилна пред подвига и 
саможертвата на нашите герои 
и мъченици. 

Днес ние вървим уверено 
напред, защото сме венчани 
за делото и духа на тези преди 
нас, онези, за които България бе 
всичко, а за Банско си струваше 
да се умира!

И никак не е случайно, че 
Банско сега е Зимна столица на 
Балканите, най-добра фести-

вална дестинация на Балканите, 
Европейски град на спорта, но-
сител на десетки други отличия, 
че днес светът ни познава като 
дом на световни състезания, че 
градът ни става все по-красив и 

гостоприемен. Защото за нас, и 
лично за мен, това е истинската, 
синовната почит към безсмърт-
ните наши предци, онези, които 
с кръвта от посеченото ни Оте-
чество, миропомазаха нашата 
Свобода!

Да помним, да не жалим уси-
лия и да градим! Да продължа-

ваме заедно, така както заедно 
останаха те в олтара на нашата 
памет, в олтара на Отечеството!

Да живее Банско и Бог да пази 
България!

Честит празник, скъпи съ-
граждани! Честита Свобода!” 
бе тържественото слово, про-
изнесено от Икономов пред 
паметника „Банско помни геро-
ите”. На Възпоменателната це-
ремония присъства още замест-
ник-кметът на община Разлог 
Венцислав Гърменов, общин-
ски съветници, представители 
на политическите партии, об-
щественици и граждани. В знак 
на почит към хилядите, дали 
живота си по време на Нацио-
налното освободително движе-
ние на Пиринска Македония, 
бяха поднесени венци и цветя.

Кулминацията на празника е 
концерта на обичания от всички 
българи Орлин Горанов, както и 
любимото спортно състезание 
за деца – „Детето риболовец без 
дрога!”.

106 години Свободно Банско
(Продължение от стр. 1)

"Преди 20 години в Банско е 
открита първата социална ус-
луга от модерен тип – Дневен 
център за деца с увреждания 
„Здравец”. Създадена по ини-
циативата и с настоятелността 
на Сдружение “Избор” и нейни-
ят основател Райна Глушкова. 
Тази вечер, с вълнуваща теа-
трална постановка по мотиви 
от „Мечо Пух”, в която участва-
ха децата от Центъра и техните 
връстници от общообразова-
телните училища, бе отбелязан 

кръглия юбилей. Ръка за ръка, 
децата ни показаха, че предраз-
съдъците са излишни. Вярвам, 
че за 20 години промяната в об-
ществените нагласи вече е факт. 
Вярвам, че с малки, но уверени 
стъпки вървим в правилната по-
сока. 

Защото ни обединява разби-
рането, че само с общи усилия е 
възможна промяна в живота на 
децата с увреждания, на техни-
те семействата и на социалните 
общности."

Георги Икономов 
за 20-годишнината на 
дневен център за деца 

с увреждания „Здравец“ 

Експертният екип работещ 
по проект „Обичам живота, 
живея здравословно” проведе 
информационна кампания в 
трите професионални гимназии 
на територията на гр. Банско. 
Експертите работещи по про-
екта посетиха ПЛТГ "НИКО-
ЛА ВАПЦАРОВ" - град Бан-
ско, ПГЕЕ - град Банско и ГТ 
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, 
- град Банско. Посещенията се 
осъществиха със съдействието 
на директорите на трите про-
фесионални гимназии, а самите 
срещи се проведоха съвместно 
със служители на РУ Банско. 
Проведена бе дискусия между 
служителите на РУ Банско и 
младежите за опасностите от 
различните видове зависимости 
и пристрастяването към различ-

ни видове вещества. Експерти-
те работещи по проект „Обичам 
живота, живея здравословно” 
информираха младежите за пол-
зите от здравословния начин на 
живот, спорта, здравословното 
хранене, ползите от живот сред 
природата и начините как да се 
предпазим от различните видо-
ве зависимости. На всички при-
състващи бяха раздадени ин-
формационни материали. С това 
мероприятие проект „Обичам 
живота, живея здравословно” 
завършва. Проектът се изпъл-
нява под егидата на Министер-
ството на младежта и спорта по 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛА-
ДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 
10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 
ЗА 2018 ГОДИНА.

ФОТООКО
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Местоположението и физи-
ко-географските характеристи-
ки на територията са обуслови-
ли заселването й от най-ранни 
исторически времена. За това 
свидетелстват множество ар-
хеологически обекти, разкрити 
на територията на общината, 
включително в землището на 

Банско. В местността „Старото 
градище”, на около 4 км юго-
западно от гр. Банско и в мест-
ността „Юлен” (по течението 
на р. Дамяница) са разкрити 
останки от антични крепости. 
В близост до м. „Старото гра-
дище” са разкрити и тракийски 
надгробни могили. Предполага 
се съществуване на среднове-
ковното селище в м. „Св. Тро-
ица“. Югоизточно от гр. Банско 
се намират останките от късно-
средновековните църкви “Св. 
Георги” и “Св. Илия”.

Възприето е схващането, че 
Банско се обособява като се-
лище след обединяването на 
няколко махали в периода ХV-
ХVІ в. Първото документал-
но свидетелство за Банско се 
среща в османски регистър на 
джелепкешаните (овцевъдите) 
от 1576 г.

До ХVIII в. банскалии са 
предимно животновъди и зана-
ятчии, които разчитат на прос-

торните пасища и богатите 
гори. В периода на национално 
Възраждане Банско се развива 
като градски търговско-занаят-
чийски център. По р. Глазне се 
изграждат много воденици, дъс-
корезници, валявици, тепавици, 
табахани за щавене на кожи и 
др. Предприемчивите му жите-

ли поддържат търговски връзки 
със селища от Егейското край-
брежие, от Централна и Западна 
Европа. Кервани с дърводелски, 
кожарски и железарски стоки 
се отправят към Беломорието, 
в Серско и Драмско и докарват 
обратно памук, риба, тютюн, 
маслини, необработени и обра-
ботени кожи. В много градове 
на Европа - Будапеща, Виена, 
Лайпциг, Марсилия, Лондон - 
са открити търговски кантори 
на банскалии. Много от децата 
на замогналите се родове се об-
разоват в чужбина.

Разширените контакти с 
външния свят още от ХVІІІ в. са 
стимул за националното само-
съзнание и превръщат Банско 
и региона в едно от огнищата 
на Българското Възраждане. 
Банско е родно място на него-
вия основоположник и автор на 
„История Славяноболгарская” 
Паисий Хилендарски (1722-
1773). През този период тук са 

родени и живели още видният 
български просветител Неофит 
Рилски (1793-1881) - монах, 
учител и художник, определян 
като „патриарх на българските 
учители и книжовници”, Тома 
Вишанов Хаджиикономов-Мо-
лера (1750-?), основател на 
живописна школа с огромен 

принос за развитието на нацио-
налните традиции в религиоз-
ното изобразително изкуство, 
Марко Теодорович Везньов 
(1760-1840) – търговец, издател 
и просветен деятел. Тук след-
ва да се добави, че от Банско 
и околните села са още много 
личности, оставили следи в на-
ционалната история и култура, 
между които Галактион Хилен-
дарец (1830-1894) - духовник и 
революционер, Георги Кремен-
лията (1840-1886) - хайдутин 
и войвода от Кресненско-Раз-
ложкото въстание, Димитър 
Сеизов, революционер, войво-
да в Неврокопско и Мелнишко, 
Димитър Пенков (1876-1925) 
- революционер, братята Дими-
тър (1874-?) и Костадин (1876-
?) Молерови – фолклористи и 
краеведи и др. Банско е родно 
място и на Никола Йонков Ва-
пцаров (1909-1942) – един от 
гениалните поети на България.

Икономическият и духовен 

подем през ХVІІІ в. и особе-
но през ХІХ в. се проявява и в 
актовете на местното самоу-
правление в тогавашното село 
Банско. Около 1850 г. е основа-
на Банската българска община, 
като продължение на сформи-
рания през 1833 г. общоселски 
обществен съвет за изграждане 

и изписване на църквата „Св. 
Троица” (осветена през 1835 г.). 
В ръководството на общината 
влизат влиятелни представи-
тели на търговско-занаятчий-
ското съсловие. През 1838 г. в 
църковния двор е построено 
помещение за килийно учили-
ще, което през 1847 г. прераства 
в новобългарско светско учи-
лище. По инициатива на Бан-
ската българска община през 
1857 година се изгражда нова 
училищна сграда, преустройва 
се взаимното училище в клас-
но, разпространяват се възрож-
денски вестници и книжнина. 
Общината организира строежа 
на камбанарията на църквата 
„Св. Троица“ в 1850 г. и монти-
рането на часовников механи-
зъм в 1865 г. През 60-те и 70-те 
години на ХІХ в. Банската бъл-
гарска община оглавява борба-
та срещу гръцките църковни 
власти за независимост на бъл-
гарската църква и за развитие 

на просветното дело в селото. 
Общината подпомага матери-
ално семействата, пострадали 
при потушаването на Креснен-
ско-Разложкото въстание и на 
Илинденско-Преображенското 
въстание и предприема ред дру-
ги обществени инициативи след 
Освобождението от османското 

присъствие през 1912 г.
Икономическото благосъстоя-

ние се отразява и в характерис-
тиките на жилищната народна 
архитектура от ХVІІІ и ХІХ век. 
Изградени от камък, богатите 
къщи „имат монументален кре-
постен изглед. Главно по това 
те се различават от жилищната 
архитектура в другите селища 
на Разложкия край” (Р.Ангело-
ва). Към тези качества следва 
да се добави и забележителна-
та дърворезбена и стенописна 
украса, което свидетелства не 
само за материалните възмож-
ности, но и за високата худо-
жествена култура на банскалии. 
Характерни примери за ранната 
местна строителна традиция са 
Хадживълчовата, Хаджируско-
вата, Веляновата къщи. С ар-
хитектурните си достойнства и 
богата художествена украса се 
отличават Сирлещовата, Тоде-

История на Банско

(Продължава на стр. 5)
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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

История на Банско
вата, Буйновата, Загорчината, 
Джиджевите, Златевите, Кою-
вите, Стефановите къщи и др.

В контекста на темата за ду-
ховното развитие през този пе-
риод следва да се спомене, че 
Банско е първият от български 

градове, в които през втората 
половина на ХІХ в. се създават 
протестантски общности. Още 
през 60-те години на ХІХ в., т.е. 
преди появата на протестантски 
мисионери по тези места, тук 
съществува евангелска общ-
ност, формирана от православ-
ния свещеник Димитър Младе-
нов и местния учител Никола 
Попфилипов. На 06.08.1868 г. 
в Банско се учредява Българска 
евангелска църковна община, 
което се приема и за рождена 
дата на първата протестантска 
църква в България.

В края на ХІХ и началото на 
ХХ век Банско е най-голямото 
селище в Разложката каза. Спо-
ред данните, посочени в труда 
„Македония. Етнография и ста-
тистика” на Васил Кънчов, през 
1900 г. „в него живеят 6500 бъл-
гари-християни”.

През този период Банско се 
превръща в център на нацио-
нално-освободителните борби. 

Кресненско-Разложкото въста-
ние (1878 – 1879) е опит за ос-
вобождение на Кресненско-Раз-
ложката долина, останала в 
пределите на Османската импе-
рия по силата на решенията на 
Берлинския конгрес (1878 г.). 
Почти цялото местно население 
взима участие във въстанието, 

което има временен успех – 
установено е т.нар. „Разложко 
царство” с център Банско, кое-
то просъществува седем дни. 

Потушаването на въстанието е 
съпътствано от терор над насе-
лението.

През 1896 г., по време на 
учителствуването на Гоце Дел-
чев в Банско, селото се пре-
връща в околийски център на 
Вътрешната македоно-одрин-
ска революционна организа-

ция (ВМОРО) и важно звено в 
конспиративната комитска мре-
жа. Кулминация на национал-
но-освободителното движение 

в региона е Илинденско - Пре-
ображенското въстание (1903 
г.). Банскалии участват активно 
в освободителния процес. От-
кроява се подвигът на местния 
учител Радон Тодев и неговата 
чета, които по време на въста-
нието намират смъртта си в Го-
длевската планина.

Територията на настоящата 
общината е включена в пре-
делите на България през 1912 
година. Банско е освободено 

на 5 октомври 
същата година 
с помощта на 
чети, водени 
от Йонко Ва-
пцаров, Хрис-
то Чернопеев, 
Пейо Яворов 
и Лазар Кол-
чагов. 

Избранат а 
петчленна об-
щинска упра-
ва на Банско 
с първи кмет 
Асен Тодев 
се включва в 
ст руктурат а 
на утвърдена-
та в страната 
държавно-ад-
министратив-
на система.

След Първата световна вой-
на главният поминък в Банско 
е земеделието, скотовъдството, 
добив на дървен материал за 
строителството и за дърводел-
ство - изработване на мебели и 
други изделия за бита. Покрай 
р. Глазне е имало много струго-
ве, чаркове, дараци, воденици и 

една мелница. 
По това време градът наброя-

ва 4550 жители.

(Продължение от стр. 4)
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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

САМУН ОТ МЕСО 

„ДОБРАТА МАЙКА“
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

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

Необходими продукти
900 г говеждо мляно месо
2 с.л. 

нарязан 
на ситно 
п р е с е н 
м а г д а -
ноз

1 / 2 
ч.л. че-
рен пи-
пер

1 бр. 
з е л е н а 
чушка

1 / 2 
ч.ч. на-
р я з а н а 
целина

1 ч.ч. 
трохи от 
хляб

2 скилидки чесън
2 глави лук
сол
250 мл доматен сок

Начин на приготвяне
Чушката се нарязва на мно-

го ситно, също и лукът и че-
сънът. Каймата се замесва с 
всички съставки, най-накрая 

се добавя 1/2 ч.ч. доматен 
сок. Поставя се във форма за 

хляб (продълговата). Фурна-
та се загрява предварително 
на 180С. Месния самун се 
пече около 45 минути. След 
изтичането на 45-те минути, 
месния самун се изважда, 
полива се внимателно и от 
всички страни с останалия 
доматен сок и се пече още 15 
минути. След това се изважда 
и се нарязва.

Обновеният Заслон „Кончето“ в Пирин беше 
открит. Организаторите от асоциация-

та „Планини и хора“, авторът на проекта 
архитект Милан Рашевски и още десетки 
дарители и доброволци се поздравиха с ус-

пешната кауза. 
Заслон „Кончето“ се намира на 2760 м. Ста-
рото съоръжение беше построено през 1955 
г. и пригодено по начин, който да позволи на 
12 души, изпаднали в критична ситуация в 
планината, да намерят подслон. Неведнъж 
той е спасявал туристи в беда по главното 

пиринско било.
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Срещи и контакти поглъщат цялото 
ви време. От друга страна това е добре, 
защото ще научите нещо, хвърлящо 
нова светлина върху нещата. Може да 
е за работата, може да е в личен план. 
За някои най-важно е пътуване. 

Периодът е доста емоционален за вас. 
Идва с много и най-различни новини. 
Има и хубави, има и лоши. Старайте се 
да контролирате нервите си, за да не до-
пуснете грешка или да изпуснете някоя 
дума. Домашни тревоги. 

Всичко се подрежда по желания на-
чин, така че не пропускайте удобната 
възможност да промените нещата към 
по-добро. Бъдете уверени в реалността 
на плановете си и действайте. Късметът 
е с вас и в работата. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма 
да съжалявате. Разпределете добре 
времето си и действайте. Нагласата за 
победа най-сигурно ще ви отведе до 
целта. Желани домашни новости. 

Пълен както с хубави, така и с непри-
ятни изненади, периодът е доста емоцио-
нален за вас. Затова запазете дистанция, 
за да може да получите колкото се може 
по-всеобхватна представа за нещата. При 
някои стартират домашни промени. 

Очаквайте проясняване на ситуаци-
ята. Нещо, благодарение на което ви се 
разкрива истинския смисъл на случва-
щото се. Това означава, че сте дости-
гнали до важен момент, така че следете 
внимателно всичко. 

Деликатната ви чувствителност ще 
позволи да отличите изпълнимото от не-
изпълнимото, полезното от безполезното. 
Дайте достатъчно време, за да си изясните 
нещата в цялост и да добиете увереност в 
себе си. 

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Зато-
ва нека вашата вяра прерасне в дълбока 
увереност и нагласата за победа ще ви 
отведе до целта. Оживление има и в ин-
тимния живот. 

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще се доберете до независимостта, 
за която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас. Радват ви до-
машни новости. 

Не се захващайте с работа, превиша-
ваща вашите възможности. По-добре 
проверете колко сили и средства трябва 
да вложите в осъществяването на свои-
те планове и дали сте готови на това. В 
любовта – без големи надежди. 

Моментът не е подходящ да прокарва-
те идеите и инициативите си. Не се ина-
тете, изчакайте по-подходящо време и не 
унивайте, ако по една или друга причина, 
не осъществите замислите си докрай. 
Най-хубави са домашните новости. 

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. 
Става дума както за лични, така и за 
служебни намерения. Едни ще пътуват, 
други наблягат на домашни проекти. 

15 Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан Антиохийски

16 Св. мчк Лонгин стотник

17 Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

18 * Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска

19 † Преп. Йоан Рилски Чудотворец. Св. прор. Йоил. Св. 

мчк Уар      

20 Св. мчк Артемий

21 † 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Ила-

рион Велики. Св. Иларион, еп. Мъгленски



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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