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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Втората нацио-
нална среща на 
експертите по со-
циални дейности 
и здравеопазване 
от общините се 
проведе в Банско. 
Организирана от 
Н а ц и о н а л н ото 
сдружение на об-
щините, повече 
от 150 общински 
ръководители и 
експерти обсъж-
даха национал-
ните политики в 

социалната сфера 
и обмениха добри 
практики. Фору-
мът премина с 
присъствието на 
заме стник-ми -
нистъра на труда 
и социалната по-
литика Зорница 
Русинова, изпъл-
нителния дирек-
тор на НСОРБ, 
Силвия Георгиева 

Втора национална среща 
на социалните експерти

се проведе в Банско

(Продължава на 
стр. 3)

С пожелание за успех на 
строителите и благодарност 

към Правителството, кметът 
Георги Икономов направи 

първата копка на строител-
но-монтажните дейности за 

корекция и изграждане на под-
порни стени на река Глазне.

Проектът е на стойност 731 
000 лева. 554 600 лева от об-

щата сума 
е осигуре-
на от дър-
ж а в н и я 
бюджет с 
п о с т а н о -
вление от 
2017 г. на 
М и н и с -
т е р с к и я 
с ъ в е т . 
Основна-
та цел на 
д е й н о с т -
ите е да 
бъде нама-
лен риска 
от навод-
нения в 
границите 
на града. 
Корекция-
та е нача-

Кметът Георги Икономов 
направи първата копка 

на подпорните стени на река Глазне

(Продължава на стр. 3)
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Самодейците от танцова фор-
мация" Бански фукли" към Чи-
талище "Н.Вапцаров"-град Бан-
ско вдъхновиха публиката на XI 
Международен фолклорен фес-
тивал" Lihnidos-city of light", 
който се проведе в град Охрид 
-Република Македония.

Банскалии завладяха зрите-
лите с танци,в които показаха 
богатството и многообразието 
на българския фолклор в раз-
личните негови области. Те се 

превърнаха в център на внима-
нието с вдъхновените си тан-
ци,с красивите си костюми и 
най-вече със заразителния си 
смях , добро настроение и уме-
ние да заиграят на музиката на 
всички народи.

В дните прекарани в Ох-
рид,фуклите разгледаха и се за-
познаха с множеството култур-
ни и исторически паметници, 
съхранени и запазени в китното 
градче.

„Бански фукли“
покориха Охрид

Националната седмица на 
четенето в ОУ“Св. Климент 
Охридски“- гр. Добринище 
стартира с конкурс за съчине-
ние на тема: „Чета художест-
вена литература, защото“ и 
изготвяне на табла „ Препи-
сах си от книгата, която чета“ 
с извадки от книги. В компю-
търния кабинет се проведе 
състезание с езикови задачи 
„Опознай българския език“. 
Учениците решаваха онлайн 
тестове за установяване на 
езиковата им грамотност с 
точен регламент за време. От-
личниците бяха удостоени с 
грамоти. Четене на българска 
и чуждестранна литература в 
училищната библиотека и от-
криване на най-много книги 
от български автори бяха част 
от инициативите, които съ-
пътстваха тазгодишния праз-
ник на книгата и словото.

Празник на книгата и словото

Под мотото на мисълта на 
Франсис Бейкън: ,,Четенето пра-
ви човека знаещ, беседата —на-
ходчив, а навикът да записва — 
точен“, учениците от Гимназия 
по туризъм ,,Алеко Константи-
нов“ се присъединиха към На-
ционалната седмица на четенето, 
организирана от Министерство-
то на образованието с цел насър-
чаване на младите хора към че-
тене. Седмичните мероприятия 
започнаха с изготвяне на табло 
,,Защо чета?“, на което всеки 
изказа своето мнение за ползата 

от четенето, коя е любимата кни-
га и любим литературен герой. 
Интерес събуди и изготвената 
,,Къща на книгата“. Водени от 
идеята ,,Подари любима книга“, 
бяха оставени за подарък книги 
за прочит. Чрез таблото ,,Златна 
есен“ гимназистите се потопиха 
в багрите на есента и нейното от-
ражение в творчеството на вели-
ки български, руски и английски 
класици. С най-голяма емоция бе 
посрещнато таблото ,,Творецът е 
мен“, на което младите творци 
Тома Джолев, Димитринка Чуко-

ва, Елеонора Филипова, Йордана 
Кехайова и др. представиха пред 
съученици и учители свои твор-
би. Рисунките на любими герои, 
портрети на автори и пейзажи, 
завладяха присъстващите с ма-
гията за разкриване на чувство 
към света чрез картина. 

Седмичните мероприятия 
продължават с творческо писане 
на тема ,,Златна есен“, посеще-
ние на библиотека и излъчване 
на награда за най-добре написа-
но стихотворение, есе или раз-
каз.

Национална седмица на четенето 
в Гимназия по туризъм ,,Алеко Константинов“ 

Под това мото премина днеш-
ният ден в НУ“ Св. Паисий 
Хилендарски“ – гр. Банско. 
Всички класове се състезаваха 
математика, български език и 
английски език. Задачите бяха 
подготвени от приказните ге-
рои Пипи дългото чорапче, Хи-
тър Петър и Атос. Номинирани 
бяха класовете за „най-добри 
математици“, „най-добри бъл-
гарици“ и „най-добър клас на 
чуждите езици“. Карнавалът 
на приказните герои се превър-
на в истински празник за деца, 
учители и родители. Когато сме 
заедно, няма неосъществими 
идеи!

Учим, творим, мислим, забавляваме се!
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и председателя на Националния 
алианс за социална отговорност 
Георги Георгиев.

Домакинът, кметът Георги 
Икономов, откри събитието с 
пожелание за ползотворна ра-
бота.

„Зрелостта на едно общество 
проличава по отношението му 
към слабите членове на това 
общество. Банско има своите 
достойнства в тази сферата - с 
42 годишната си история и с 16 
различни вида социални услуги 
успяваме да обхванем голяма 
част от нуждите, които имат хо-
рата в неравностойно положе-
ние. За възрастните хора имаме 
домашен социален патронаж, 
проект „Топъл обяд”, Център 
за настаняване от семеен тип в 
село Места, както и центрове за 
стари хора във всички населени 
места в общината.

За децата с увреждания вече 
20 години работи Дневен цен-
тър „Здравец”, и четири за-
щитени жилища. Центърът за 
социална рехабилитация и ин-
теграция пък е предназначен за 
всички хора, които в някакъв 
момент от живота си имат нуж-
да от специализирана подкрепа 
от и консултиране. При това 
напълно безплатно. Функцио-
нира също дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания. 
А най-новаторската ни услуга 
е създаването на социално жи-
лище със специален статут. То 
е предназначено за плавно пре-

минаване в реалния живот за 
потребителите на защитените 
жилища, които трябва да осво-
бодят мястото си. Така оказваме 
подкрепа към тези млади хора, 
в голямата си част напълно 
сами в живота” изтъкна той.

Участниците във форума по-
сетиха на място голяма част от 
предоставяните социални услу-
ги и се запознаха с условията 
там, както и с потребителите 
им.

Втора национална среща 
на социалните експерти

се проведе в Банско

(Продължение от стр. 1)

Кметът Георги Икономов 
направи първата копка 

на подпорните стени на река Глазне

лото на един по-мащабен про-
ект за цялостно подобряване 
на градската инфраструктура в 
тази зона на Банско, а именно: 
- с корекцията на подпорните 
стени ще се освободи място за 
изграждането на улица, успо-
редна на ул. „Пирин”, в посока 
на туристическата зона, по коя-
то ще се пренасочи трафика по 
алтернативен маршрут и ще се 
облекчи движението. - още тази 
година ще бъде монтиран кра-
сив пешеходен мост на място-
то на този, който падна, вслед-
ствие на обилните валежи през 

ноември 2016 г. - разработени 
са и проекти за облагородяване 
на терените от двете страни на 
речното корито, които ще бъдат 
обособени като паркови зони, 
с площадки за игра и спорт. 
Предвидените градоустрой-
ствени подобрения са на етапи 
и ще бъдат реализирани през 
следващите години.

(Продължение от стр. 1)

На третата заключителна сре-
ща по проект „Въвеждане на 

Общата рамка за оценка (CAF) 
в администрациите“, изпълня-
ван от Института за публична 
администрация, Община Бан-
ско представи опита си при 
внедряването на Модела CAF. 
Моделът CAF всъщност пред-
ставлява система от инструмен-
ти за извършване на самооценка 
на работата на администрация-
та, на базата на която да се из-
ведат области за подобрение, 

и съответно мерки за усъвър-
шенстване. 

Секретарят Иван Кадев и ди-
ректорът на административните 
дейности Десислава Хаджиру-
скова представиха своята рабо-
та по системата, акцентирайки 
върху мотивационния профил 
на служителите и мерките за 
повишаване на мотивацията за 
работа.

„Въведохме периодично ан-
кетно проучване за отчитане на 
нива и тенденции на удовлетво-

реност сред служителите и об-
съждане на резултатите, поста-

рахме се да подобрим 
процеса на атестиране 
на служители при про-
веждането на междин-
ни срещи, както и да 
разработим механизми 
за отчитане участието 
на служителите в ра-
ботни групи и екипи 
при определяне допъл-
нителното възнаграж-
дение за постигнати 
резултати” сподели 
Хаджирускова по вре-
ме на своето предста-
вяне.

За последните 6-7 
години Общинска ад-
министрация Банско 
се утвърди като една от 
работещите публични 
организации в Бълга-
рия. Банско е призьор в 
„ИТ Оскарите” на Бъл-
гария през 2013г., като 

все още голяма част от остана-
лите администрации са в роля-
та на догонващи по отношение 
на брой внедрени и работещи 
електронни услуги. Общината 
е двукратен носител на Етикет 
за иновации и добро управле-
ние на местно ниво за 2014г и 
2016г., лидер в прозрачността за 
2017 г. и 2018 г. според класа-
цията на „Фондация Програма 
достъп до информация”.

Банско представи опита си
при внедряването на нови модели 
за управление в администрацията
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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

Васил Иванов Кънчов (из-
писване до 1945 година Васи-
лъ Ивановъ Кѫнчовъ) е бъл-
гарски политик (министър) и 
учен (географ, историк, 
академик на БАН), автор 
на множество географ-
ски изследвания на Маке-
дония. Привърженик на 
Прогресивнолибералната 
партия, в продължение на 
месец той е министър на 
народното просвещение в 
първото правителство на 
Стоян Данев (1902).

Васил Кънчов е роден на 
26 юли (14 юли стар стил) 
1862 година във Враца в 
семейството на бъчвар.
След като завършва че-
тирикласното училище в 
родния си град, през 1880 
година заминава със сти-
пендия от общината да учи 
в Ломската гимназия. През 
1884 година завършва с 
отличие и през следваща-
та учебна година е главен 
учител на врачанското че-
тирикласно училище.

През 1885 година Кън-
чов получава държавна 
стипендия и заминава да 
учи химия в Харков, къ-
дето се запознава с Ма-
рин Дринов, но малко 
по-късно прекъсва обра-
зованието си, за да участва 
като доброволец в Сръб-
ско-българската война. 
След войната учи хими-
ческа технология – три 
семестъра в Мюнхен и два 
в Щутгарт. В началото на 
1888 година заболява от 
ревматизъм, отива на лече-
ние в Тирол, но губи сти-
пендията си и трябва да се 
върне в България, без да се 
е дипломирал.

След като няколко ме-
сеца е учител в железар-
ското училище в София, 
Васил Кънчов заминава 
за Солун, който по това 
време е още под османско 
управление. От септември 1888 
година той е учител по химия 
в Солунската българска мъж-
ка гимназия, през 1891 година 
става директор на българските 
училища в Серско, а през 1892 
– 1893 година е директор на Со-
лунската гимназия. В Солун се 
жени за Христина Балтаджиева, 
учителка в Солунската девиче-
ска гимназия (1867 – 1893).

През този период Българската 
екзархия развива активна дей-
ност в Македония, основавай-
ки множество нови училища 
в цялата област. Кънчов често 
пътува в различни части на Ма-
кедония, събирайки етнограф-
ски, исторически и географски 
сведения за посещаваните мес-
та. Работата му е забелязана от 
екзарх Йосиф, който през март 
1894 година го назначава за гла-
вен екзархийски инспектор на 
българските училища в Маке-
дония, за да му създаде по-до-
бри условия да продължи про-
учванията си. Докато изпълнява 
тази длъжност, през юни 1897 
година в Цариград е направен 
неуспешен опит за убийството 

му, ве-
роятно 
о р г а -
н и з и -
ран от 
п о л и -
цията.

П ъ -
т у в а -
н и я -
та на 
К ъ н -
чов му 
позво-
л я в а т 
да из-
работи 
първа-
та ця-
лостна 
българска 
статис-
тика на 
н а с е -
ление-
то в об-
ластта 
М а ке -
д о н и я 
– „Ма-
к е д о -
н и я . 

Е т н о г р а -
фия и ста-
т и с т и ка “ . 
За него 
Иван Хад-
жиниколов 
казва:

В а с и л 
К ъ н ч о в 
беше много 
словоохот-
лив и меж-
ду другото 
в приказки-
те си каза, 
че той е до-
шъл учител 
в Солун да 
побългари 
Македония. 
Много и 
силно ка-
зано. Въз-
разих му, 
че така не 
трябва да 
се говори и 
себе си да 
надценява, 
тъй като 
Македония 
отдавна е 
българска 
и че маке-
д о н с к и т е 
б ъ л г а р и 
отдавна во-
дят борба 
с рутината, 
ней й тряб-
ва просве-
та, каква-
то всички 
учители и 
духовници 
понастоя -
щем трябва 
да пръскат. 
“

П р е з 

ноември 1897 година Васил 
Кънчов напуска поста си в Ек-
зархията с намерението да про-
дължи работата си в България. 
Прибирайки се в страната през 
Сърбия, той е задържан за крат-
ко в Ристовац, където полици-
ята се опитва да намери у него 
компрометиращи материали, с 
които да го злепостави пред ос-
манските власти.

След кратък престой във 
Враца, от 1898 година Кънчов 
се установява окончателно в 
София, където живее на ули-
ца „Неофит Рилски“ №80. От 
1898 е действителен член на 
Българското книжовно друже-
ство, днес Българска академия 
на науките, като през периода 
1898 – 1901 г. е деловодител и 
секретар на Историко-филоло-
гическия клон към него. През 
1899 и 1901 година е избиран за 
народен представител от Враца 
като кандидат на Прогресивно-
либералната партия, а през 1901 
година става и подпредседател 
на Народното събрание. В на-
чалото на 1902 година става ми-
нистър на народното просвеще-
ние в правителството на Стоян 
Данев.

Към 15 часа на 6 февруари 
(24 януари стар стил) 1902 го-
дина Васил Кънчов е застрелян 
в кабинета си в Министерство-
то на народното просвещение 
от Тома Каранджулов, който се 
самоубива непосредствено след 
това. Каранджулов, родом от 
Прилеп, е бивш учител, увол-
нен поради непригодност, който 
в продължение на няколко годи-
ни прави постъпки пред различ-
ни министри да бъде върнат на 
работа, като често прибягва до 
заплахи.

Ученикът му Иван Крайнича-
нец пише за него:

„Неговата културна и научна 
дейност остави неизгладими 
следи във възраждането на Ма-
кедония. “

Във Враца има средно учили-
ще, което носи името на Васил 
Кънчов. На 5 декември 2012 го-
дина в родния му град е открит 
негов паметник, чийто автор е 
скулпторът Цено Ценов.

Внучка на Кънчов е видната 
френска изкуствоведка и визан-
толожка Таня Велманс.

Васил Иванов Кънчов
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Уважаеми читатели, в ня-
колко броя ще публикуваме 
откъси от пътеписите на Ва-
сил Кънчов, за да Ви запознаем 
със Старо Банско през негови-
те очи.

Васил КЪНЧОВ 
 
А. Пътуване по долините на 

Струма, Места и Брегалница 
 
XXI. Банско

Местоположение. — Улици, 
къщи и механи. — Разговори 
за управителите на Разлог. 
— Училището и църквата. 

— Народонаселение. — Сел-
ско управление. — Старата 
църква и надгробните камъни 
около нея. — Бележки за ми-
налото на Банско. — Някои 
обичаи на банчани и облекло.

Село Банско е най-важно-
то заселено място в Разлог. То 
прилича повечето на един хубав 
малък градец, нежели на село. 
Положено е в самото подножие 
на Елин връх. Цялата местност 
е силно наведена към север и 
потоците, що слизат от Пирин, 
вървят със силна бързина и шум 
към Места. Банско е обиколе-
но със зелени поля и с гизда-
ви ливади от всички страни и 
има пленителен изглед, отдето 

и да го гледа човек. Можем да 
кажем, че то лежи посред една 
голяма градина, напоявана през 
цялата година с предостатъчно 
количество вода.

Макар че административният 
център на Разлог е Мехомия, 
Банско в много отношения за-
пазва първенството си. Тук е 
най-уреденото българско учи-
лище, тук са най-богатите и 
най-влиятелните търговци на 
Разлог и сравнително развитие-
то на населението е по-високо 
от другите места.

На другия ден подир прис-
тигането си в Банско обиколих 
цялото село. Времето беше пре-

красно. Тук пекове никога не 
стават. Най-топлите юлски дни 
бяха прохладни. Само къде обед 
около 2—3 часа понякога става-
ше по-топличко.

Улиците на селото са доста 
широки. Чистота по тях е та-
кава, каквато рядко се среща 
по нас. Навсякъде тече вода в 
голямо изобилие. Дворовете са 
големи и пълни със сливи, ябъл-
ки, круши и други плодовити 
дървета. Къщите така също се 
отличават по своята здрава и 
удобна направа. Всичките са 
съзидани от камък и повечето 
са на два ката.

Още от първата улица аз се 
убедих, че бансковчани обичат 
механите. На всеки кръстопът 

стоят по 3—4 малки дюкянчета, 
в които се продава вино, ракия 
и дребни местни и европейски 
стоки.

Едвам изминахме стоти-
на крачки, трябваше да спрем 
вече пред една механа, гдето 
моят приятел ме запозна със 
селските първенци и с учите-
лите. Всичките седяха на една 
грамадна борова клада. Такива 
клади се срещат на всяка крачка 
по улиците; свлачат ги селяните 
зиме от планината по дебелия 
сняг и които са сгодни за дъски, 
режат ги на трионите, а които 
не са толкоз добри, употребяват 
за гориво. На кладата пихме су-

тришното си кафе. След обик-
новените разпитвания за живо 
и здраво наченаха се разговори 
по селските работи. Най-важно-
то, което занимаваше селяните, 
бе, че баш-полицът от Мехомия 
бил преместен в Горна Джумая, 
а наместо него дошъл горно-
джумайският. Началниците на 
казалийските полиции играят 
важна рол в управлението. В 
Турция полицията е отделена 
от жандармерията. Във всяка 
каза има по десетина полицей-
ски чиновници с един начал-
ник. Те наблюдават за мира и 
тишината в околията си и могат 
безгранично да се ползуват от 
жандармерията. Казалийските 
началници на полицията са под-

чинени направо на полицейски-
те началници в мутесарифлъци-
те, а тия пък са подчинени на 
един главен полицейски начал-
ник във вилаетския град. Жан-
дармерийското управление е от-
делно и не може да играе такава 
рол, каквато полицията. Ето 
защо от голям интерес за насе-
лението бе да се узнае какъв чо-
век е новият баш-полиц. За ста-
рия нищо добро не се говореше. 
Най-отлично качество му било 
вземането рушвет. В няколко 
години той успял да си съгради 
хубава къща в Мехомия, да се 
ожени и да обезпечи поминъка 
си в случай, че го отчислят. Това 

е въобще идеалът на най-добри-
те турски чиновници. Понеже 
Разлог е погранично място, то 
начесто се случва да минуват 
човеци от България, преследва-
ни от властите. Баш-полицът

щом се известявал за такива 
важни случки, провождал един 
свой агент при преследвания не 
да го улови, а да направи усло-
вие с него. За 7—8 лири той мо-
жел свободно да се разхожда из 
Разлог. В Банско имало няколко 
подобни случая.

Обикновено началниците на 
полицията и каймакамите жи-
веят в съгласие и делят братски 
всичко, що получават по околни 
пътища. В Мехомия каймака-
мът и полицът не били добре. 

Главната причина била, че кай-
макамът взимал някои рушвети 
тайно от полица. Мехомийчани 
подкупили каймакама за някак-
ва си работа. Полицът не бил 
направен съучастник на тоя 
рушвет и оттогава се наченала 
борбата. Понеже каймакамът 
имал силна поддръжка в Солун 
при пашата, той сполучил да от-
страни противника си.

Мене ми разказваха, че раз-
ложкият каймакам е прочут 
пияница. Пиел по 2 оки най-до-
бра ракия на ден и рядко се 
явявал в управлението. Негов 
неотделим другар в пиянството 
бил началникът на телеграф-

ната станция. Ето защо твърде 
рядко се предавали или полу-
чавали телеграми без грешки, 
а понякога тия телеграми са 
имали недобри последствия. От 
пиянство преди 2 години теле-
графчията полудял. Каймака-
минът се застъпил за него и не 
го оставил да се опропасти. Той 
явил в Солун, че началникът на 
телеграфа от много работа се 
разболял и поради това послед-
ният получил парична награда, 
а след като се пооправил, завзел 
си наново длъжността.

Много пъти са правили мах-
зари против каймакамина както 
мохамеданите, така и христия-
ните, но всичките опити били 
напусто.

Пътуване по долините на Струма, Места 
и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
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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

ПАНИРАНИ ЯЙЦА

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

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

100 години от смъртта на 
епископ Лазар Младенов 
(04.03.1908г.)

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти
7 бр. яйца
150 г галета
50 г кашкавал
150 мл растително масло
1 бр. зелена салата

4-5 бр. репички
сол
черен пипер
магданоз
оцет

Начин на приготвяне
Пет от яйцата се сваряват 

твърдо, разрязват се по дъл-
жината на половинките и се 
изважда жълтъкът. Кашка-

валът се настъргва на ренде 
и се смесва с жълтъците от 
двете несварени яйца, сит-
но нарязан магданоз и 1/2 от 
претритите сварени жълтъци, 
черен пипер и сол. С получе-

ната смес се напълват белтъ-
ците. Слепват се два по два, 
панират се леко в разбитите 
белтъци на 2 бр. яйца, овал-
ват се в галета и се пържат до 
златисто. Поднасят се върху 
зелената салата, украсена с 
репички, подправена със сол, 
растително масло и оцет, по-
ръсена с останалата част от 
претритите жълтъци на твър-
до сварените яйца.

Църквата е построена през 1835 г. от мест-
ни майстори, с местни дарения, по инициа-
тива на банския търговец Лазар Герман. За 
да си извоюват право да построят църква, 
банскалии заровили в двор в центъра на се-
лото (по онова време) икона и кръст, за да 
докажат пред турците, че на това място 

преди е имало по-стара църква. Тогава таки-
ва били правилата тогава – турците позво-
лявали да се строи храм само върху останки 
от по-стар храм. В допълнение, през 1850 г. 
била построена внушителната кула-камба-

нария.

Блогърката Елена Иванова
за църквата „Света Троица“ в Банско
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Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприем-
чивост и издръжливост. Откриете ли 
ги в себе си, ще убедите и околните 
в своята правота, а перспективите са 
най-благоприятни. Интимна радост. 

Не правете прибързани стъпки и не се 
поддавайте на наплива от емоции. Пре-
ди всичко обмислете ситуацията докрай 
и подхождайте към делата си критично, 
отделяйки възможното от невъзможното. 
В любовта емоциите са смесени.

Дойде ред на дългоочаквани новини 
и известия. Най-после ще получите по-
вече яснота за нещата и ще можете да 
определите какво да бъде поведението 
ви в бъдеще. В интимния живот емоци-
ите са смесени.

Моментът не е подходящ да прокар-
вате своите инициативи. Не бързайте, 
особено ако не сте напълно уверени в 
правилността на начинанията си. Поста-
райте се да подходите към нещата трезво 
и без предубеждение. 

Ще имате възможност да осъщест-
вите замисленото. При вас се появява 
точно онзи шанс, от който се нуждаете, 
така че постарайте се да се възползвате 
от добрия случай. Става дума за работата 
и личните ви цели. 

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. Интимна радост. 

Най-после смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и 
с бъдещите тенденции. Хубавото е, че 
перспективите са благоприятни. Интим-
на радост.

Ето го периодът на изненадите. 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. 

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 допус-
нете грешка или да изпуснете някоя дума. 
А най-хубави са домашните новости.

Доверете се на чувството си за реалност 
и нека то ви води. Даже ако е необходимо, 
временно се откажете от преследването на 
високи и непостижими идеали и наблегне-
те на малките, но сигурни крачки. За някои 
стартират домашни новости.

Пълен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, периодът е доста 
емоционален за вас. Затова запазете 
дистанция, за да може да получите кол-
кото се може по-всеобхватна представа 
за нещата. Радват ви придобивки. 

Очаквайте проясняване на ситуация-
та. 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.

5 Св. мчци Галактион и Епистима
6 Св. Павел, архиеп. Константинополски. Св. Клавдия. Преп. Лука 

Тавроменийски
7 Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски. Св. мчк Таврион
8 † Събор на св. архангел Михаил. Св. мчк Ангел Лерински (Ар-

хангеловден)
9 Св. мчци Онисифор и Порфирий. Преп. Матрона и Теоктиста. Св. 

Нектарий
10 Св. апли Ераст, Олипм и Родион
11 † 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчци Мина, 

Виктор и Викентий. Мчца Стефанида. Преп. Теодор Студит, изповед-
ник
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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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