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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

"Банско се превърна 
в целогодишна турис-
тическа дестинация. 
Хората, които посеща-
ват столицата на зим-
ния туризъм, в повече-
то случаи се прибират 
заредени и изпълнени с 
приятно усещане след 
пребиваването си там. 
Гостите от чужбина 
продължават да сипят 
суперлативите си за ту-
ристическия център. 
А реномирани специа-
лизирани световни из-
дания да го поставят в 
челото на класациите 
си. Предизвикател-

ствата пред местната 
власт са изключител-
но огромни. Все още 
не може да се каже, че 
ще посрещнем с добро 
чувство предстоящия 
зимен сезон" – така 
кметът на общината, 
Георги Икономов, ко-
ментира подготовката 
на ски - курорта в сле-
добедния блок на Радио 
Благоевград и изрази 
своето безпокойство за 
Ски-зоната, която про-
дължава да бъде без 
втори кабинков лифт, 
поради съпротивата на 
псевдозелените.

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ 

В ПРЕДАВАНЕТО „ДНЕС“ НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД: 

Продължаваме да се 
борим за модернизиране 

на ски-зона Банско

Делегация от Банско, воде-
на от кмета Георги Икономов, 
посети румънския град Петро-
шани, по случай десетата го-
дишнина от побратимяването 
на двата града.

Петрошани е един от 
най-старите градове в Румъ-
ния, основан през 17 век, около 
1640 година. През 1818 година 
има население от 233 души, 
които се занимават предимно 
с овчарство. В 1840 година 
започва добивът на въглища 
в Петрошани и близките Вул-
кан и Петрила. Населението 

Делегация от Банско, водена от кмета
Георги Икономов, посети румънския град 

Петрошани по случай десетата 
годишнина от побратимяването на двата града

(Продължава на стр. 2)



се увеличава драстично в 20 век 
по време на комунистическия 

режим, когато много работници 
са били преместени от Молдова 
в Петрошани. Градът се намира 
в долината на река Жиу, която е 
вход за националния парк Рете-
зат и планините Ретезат, Паранг 
и Валкан. Освен с Банско, той 
е побратимен и с Нова Загора. 
Въпреки разстоянието между 
двата града, Банско и Петруша-
ни имат сходни характеристики 
и сходни проблеми, поради ту-

ристическия профил на двете 
общини. Взаимодействието на 
двете общини е интензивно, 
като само за последните ня-

колко години 
са реализирани 
три европро-
екта, един от 

които се изпъл-
нява и в момен-
та - „Трансфер 
на иновации в 

здравеопазванетo“, финансиран 
от ОП ”Развитие на човешките 
ресурси". Тибериу Якоб Ридзи, 
кмет на Петрушани от Демокра-
тично-либералната партия на 
Румъния, лично посрещна деле-
гацията от Банско, която освен 
Кмета на Общината, включва-
ше в състава си Председателя 
на ОБС Петър Баряков, Секре-
таря на Общината Иван Кадев, 
проф. Румен Пандев, ръководи-

тел на съвместния проект меж-
ду двете побратимени общини, 
чието приключване скоро пред-
стои, както и други участници 
в проекта. Гостите посетиха 
Звената за оказване на спешна 
помощ по системата SMURD и 
Противопожарната служба на 

града. Домакинът нарече при-
мера на Банско в ски-туризма 
вдъхновяващ за развитието на 
Ски-център Петрушани. Ридзи 
изрази увереност, че контактите 
между двете общини ще се раз-
виват все така устойчиво. 

Икономов също не пропус-
на да сподели отличните си 
впечатления от постигнатото 
в медицинските услуги и про-
тивопожарната безопасност в 
румънския град, като подчер-
та, че смисълът от сдружа-
ването е оказването на взаи-
мопомощ.
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Усилено вече се правят ре-
зервации както за студентския 
празник, така и за Коледа и 
Нова година в зимния ни ку-
рорт Банско. Част от хотелите 
са заети на 100% за декември 
месец, като резервациите са на-
правени най- вече от чужденци, 
които съчетават карането на ски 
с празниците. В хотелите в Бан-
ско ремонтите вече почти нався-
къде са приключили и са готови 
да посрещнат своите гости. За 
студентския празник хотелите в 
Банско предлагат предимно две 
нощувки с включена празнична 
вечеря, диджей и ползване на 
спа услуги. Някои от механите в 
курорта пък предлагат ваучери 
за вечеря на различна стойност, 

като студентите могат сами да 
избира храната и напитките, 
които да бъдат включени. От 
туристическия бранш казаха, че 
очакват ръст на посетителите 
тази зима. Като за Нова година 
и Коледа на много места вече 
базите за настаняване за запъл-
нени. Туристите в Банско през 
зимните месеци основно са от 
съседните на нас държави, но 
се увеличава броят и на англи-
чаните, които избират курорта 
за почивка. Българите обикно-
вено правят резервациите си в 
последния момент, коментират 
от бранша. Общината също е 
готова да посрещне туристиче-
ския поток, категоричен е кме-
тът Георги Икономов.

Банско се подготвя 
за зимния 

туристически сезон

(Продължение от стр. 1)

Делегация от Банско, водена от кмета...

Банско е сред четирите дес-
тинации, които ще се борят за 
приза „Община на 2018 г. за 
планински туризъм” на Годиш-
ните награди на Министерство-
то на туризма. Планинският 
курорт се конкурира заедно с 
общините Самоков, Петрич и 
Сапарева баня. 

Марката Банско присъства в 
още една от обявените катего-
рии. В графата „Журналисти-
чески материал на тема Тури-
зъм в България за 2018 година 
в печатна медия”, материалът 

на журналистката Елица Ил-
чева със заглавие „Историята 
на виното отлежава в Молери-
те”, публикация за сп. Банско 
Magazine, е сред номинираните 
качествени материали, излезли 
през годината.

Чрез онлайн вот ще се из-
бират победителите във всяка 
категория, като срока за гласу-
ване е 5 декември. Всеки може 
да гласува еднократно за един 
участник в рамките на една 
категория (отчита се едно гла-
суване от всеки IP адрес), но 

може да се подкрепи кандидат 
от всяка категория. Експертите 
ще следят внимателно да не се 
допуска манипулиране и нере-
гламентирано генериране на 
гласове. Подобни опити ще по-
влияят негативно за класиране-
то на съответния кандидат.

Целта на конкурса е да насър-
чи развитието на българския 
туризъм чрез популяризиране 
на туристическите обекти и дес-
тинации, а призьорите ще бъдат 
обявени на официална церемо-
ния на 11 декември в София.

Банско с номинация за топ планинска дестинация 
за Годишните награди на Министерството на туризма
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Банско Филм Фест`2018 ще 
се проведе в периода 21 - 25 но-
ември 2018. Ще бъдат предста-
вени 100 филма от 30 държави, 
10 звезди на екстремните спор-
тове, 12 изложби, демонстра-
ции, детска програма, партита и 
разбира се - 100% Extreme 100% 
Adventure 100% Adrenaline - за-
щото идва най-екстремната сед-
мица! Банско ще е домакин на 
18-тото издание на БанскоФил-
мФест - най-мащабният филмов 
фестивал за екстремни спорто-
ве, планини и приключения в 
България. Фестивалът ще пред-
ложи на публиката от България 
и чужбина едно уникално из-
живяване в неповторим формат 
- катерене, алпинизъм, фрий-
райдинг, екстремно колоездене, 
каяк, гмуркане, сърф и др. Ще 
се срещнете с най-добрите и ак-
туални приключенци и ектрем-
ни личности в света. Фокус на 
събитието тази година са хора-
та с увреждания в екстремните 
спортове със специален гост, 
презентация и филмова про-
грама. Над 15 мотивационни 
презентации и workshop-ве ще 
бъдат изнесени от чуждестран-
ни и български гости. Десет из-
ложби ще украсят фоайетата на 
фестивалният център. Над 350 
деца ще открият света на екс-
тремните дейности и пътешест-
вията в програмата Банскофил-
мфестKIDS. Всички прожекции 
и презентации ще се проведат 
в Банско, Читалище „Никола 
Вапцаров“ и в кино-залата на 
Посетителския информационен 
център, а входът е напълно сво-
боден. Очакваме Ви в плани-
нарския център Банско, в сър-
цето на Пирин планина, далеч 
от големия и шумен град, за да 
се слеем в едно приключение, 
наречено - БанскоФилмФест! 
ФИЛМИТЕ В конкурсната и 
ретроспективната програма ще 
бъдат показани 100 филма. Ще 
видите хитовите филми "Ama 
Dablam - The Holy Mountain", 
режисьор Райнхолд Меснер и 
"The DAWN WALL" за истори-
ческото постижение през януа-

ри 2015г., когато американските 
катерачи Томи Колдуел и Кевин 
Йоргенсон завладяха света с 
усилията си да се изкачат при-

видно невъзможната скална сте-
на от 3 000 фута в Националния 
парк Йосемити, Калифорния. 
Програмата включва най-до-
брото от световната продукция 
по темата – няколко десетки 
филма, носители на награди от 
най-големите и най-престижни-
те кинофестивали в света. ЖУ-
РИТО - Международното жури 
на БФФ 2018 е в състав: - Ми-
хаел Паузе (Германия) - пред-
седател на Журито, директор 
на Международния фестивал 
на планинарското кино в Те-
гензее, Германия - Алесандро 
Филипини (Италия) - журна-
лист - Александър Донев (Бъл-
гария) - кинокритик - Камен 
Алипиев (България) - журна-
лист - Иван Обрейков (Бълга-
рия) - оператор ЗВЕЗДИТЕ НА 
БАНСКОФИЛМФЕСТ - ГОС-
ТИТЕ - Томас Хубер (Германия) 
– един от най-големите съвре-
менни спортни катерачи, автор 
на едни от най-трудните изкач-
вания по най-известните скал-

ни стени в света, практикуващ 
B. A. S. E. jumping и полети с 
костюм-крило, - Урко Баранди-
аран (Испания) – пара-катерач, 

мотивационен лектор, негово-
то гостуване е част панела „Те 
могат – хората с увреждания и 
екстремите спортове“. Урко е 
загубил десния си крак при ав-
томобилна катастрофа. Но това 
не му пречи да живее активно 
и да се радва на живота. Тъкмо 
обратното – става все по-силен. 
Със завидна упоритост си изби-
ра все по-трудни цели и днес е 
сред най-силните пара-катера-
чи в света. За своите успехи в 
състезателното катерене през 
2014 г. бе удостoен с изклю-
чително престижната награда 
“Arco Rock Legends”! - Марио 
Виелмо (Италия) – алпинист и 
режисьор, - Фредерик Жентет 
(Франция) – екстремен скиор, 
премиерни спускания в Перу и 
Европа, - Матиас Майер (Ав-
стрия) – един от най-известните 
фрийрайдъри, прави успешни 
спускания в най-недостъпните 
и отдалечения точки на Земята 
– Свалбалд, Гренландия и Ан-
тарктида, екстремен режисьор 

и автор на множество филми, 
- Себастиано Валентини (Ита-
лия) – алпинист, участвал в 
множество експедиции в Хи-

малаите и Алпите, - д-р Волкер 
Шофел (Германия) – спортен 
лекар и лекар към експедиции, 
прави премиерни изкачвания в 
Малайзия и Тайланд. Публика-
та ще се срещне и с българските 
алпинисти, пещерняци и екс-
тремни личности: - 40 години 
от първо българско изкачване 
по японската диретисима на 
Айгер / М.Савов,Сп.Малинов 
и М.Христова/- презентация на 
Методи Савов - 20 години от 
българското изкачване по бези-
менната кула на Транго,Пакис-
тан, презентация на Николай 
Петков - 50 години ски-алпи-
низъм в България- презентация 
на Кънчо Долапчиев и Младен 
Катранджиев - Презентация 
"Пътят на гидовете" - Георги 
Георгиев - алпинист, екстремен 
скиор, Виктор Варошкин - ка-
терач, планински спасител, Ге-
орги Пенев - планински водач. 
- Презентация на екстремния 
сноубордист Владимир Павлов 
- Презентация на водещите бъл-

гарски спелеолози Алексей Жа-
лов, Жорж Влайков, Констан-
тин Стоилов, Диляна Христова. 
БанскофилмфестBOOK пред-
ставяне на книгите : - "Валтер 
Бонати - братът, който не знаех, 
че имам", Райнхолд Меснер, 
Алесандро Филипини - "Уло-
вени мигове от близо и далеч", 
Даниел Пангев СЕМИНАРИ, 
РАБОТИЛНИЦИ И ЛЕКЦИИ 
ОТ “ПЛАНИНАРСКАТА АКА-
ДЕМИЯ” НА БАНСКОФИЛ-
МФЕСТ Съпътстващата про-
грама включва 10 изложби, 
семинари и работилници, 
Survival панел с лекция на д-р 
Волкер Шофел "Травми по вре-
ме на катерене", Планинарска 
академия, рубриката “Памет 
– незабравимите български пъ-
тешественици”, отбелязване на 
годишнини от важни събития 
в българския алпинизъм. Бан-
скоФилмФестKIDS - детска 
и младежка програма Важна, 
част от програмата е специ-
алният панел за деца и младе-
жи – БанскоФилмФестKIDS. 
Вече няколко години за децата 
и младежите от Банско и реги-
она е възможно да се докоснат 
не само до непознати земи и 
човешки истории, чрез филми-
те, но и да се срещнат лично с 
търсачите на приключения – 
гости на събитието. Екипът на 
Банскофилмфест твърдо вярва, 
че тези образователни спосо-
би обогатяват общата кулура 
на децата и допълват учебния 
процес. Знаем, че във всяко 
едно дете се крие любопитство-
то към света, приключенията и 
пътешествията. Нека им пока-
жем, че няма невъзможни неща! 
ВХОД СВОБОДЕН! Организа-
тори на Банскофилмфест са: - 
Община Банско, Банско/Bansko 
Official - Сдружението “Между-
народен фестивал на планинар-
ския филм”.

Идват десет звезди на екстремните спортове

Областна администрация - 
Благоевград и 
Народно чи-
талище „Ни-
кола Вапцаров 
1894“гр. Бан-
ско , органи-
зираха пред-
ставяне на 
документалния 
филм „Спася-
ването 1943“. 
Гости на про-
явата бяха г-н 
Иван Стоянов 
- зам. облас-
тен управител 
и г-н Ивайло 
Р ъ х о в - з а м .
кмет на общи-

на Банско. Присъстваха уче- ници от СУ“Неофит Рилски“, 
жители и 
гости на гр. 
Банско. Из-
ключително 
въ л н у в а щ 
бе момен-
та, когато 
се разбра, 
че в залата 
присъства 
о ч е в и д е ц 
на събити-
ята, гост 
на Банско, 
г-н Амос 
Леон. През 
сълзи, той 
благодари 
за своето 

спасяване и на хилядите свои 
събратя. За трагичните събития 
и благородството на българ-
ския народ в едни от най-тъм-
ните години на човешката 
история, разказа г-жа Светла 
Барякова-директор на Музеен 
комплекс Банско, а след това 
бе прожектиран документалния 
филм „Спасяването 1943“. Фил-
мът бе един разказ за превратна-
та съдба на българските евреи, 
пречупен през една житейска 
история. 75 години памет за ис-
торическия акт през 1943 г., с 
който българският народ отсто-
ява изконните си ценности, като 
не изпраща на сигурна смърт в 
нацистките лагери близо 50 000 
български евреи.

ФОТООКО
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Световни звезди от екстрем-
ните спортове пристигат и тази 
година в България за Банско 
филм фест, който ще се проведе 
от 21 до 25 ноември в планин-
ския град. 

Програмата включва филми 
от 30 държави, включително 
от Китай, Казахстан, Индия, 
които ще бъдат премиерни за 
България. Сред гостите са ге-
рамнецът Томас Хубер - един 
от най-големите съвременни 
спортни катерачи, направил 
едни от най-трудните изкачва-
ния по скални стени в света. 
Също италианските алпинисти 
Марио Виелмо и Себастиано 
Валентини, един от най-из-
вестните фрийрайдъри със 
спускания в най-недостъпните 
и отдалечения точки на Земя-
та - Матиас Майер от Австрия, 
както и испанският паракатерач 
Урко Барандиаран, който губи 
единия си крак при инцидент, 
но, въпреки това, има много 
добри постижения -  разказва 
Александра Петрова, мениджър 
на Банско филм фест. 

Важна част от фестивала вече 
няколко години е представянето 
на книги. Едно от изданията, с 
които гостите ще се запознаят, 
е "Валтер Бонати - брата, кой-
то не познавах" с автори - ле-
гендарния алпинист Райнхолд 
Меснер, който преди години 
също е гостувал на Банско филм 
фест, и Алесандро Филипини, 
който ще представи книгата.

В друга част на фестивала ще 
бъдат отбелязани всички бъл-
гарски годишнини в екстрем-
ните спортове. В презентациите 
ще участват алпинистите Ме-
тоди Савов и Николай Петков. 
Българският екстремен сноу-
бордист Владимир Павлов пък 
ще представи успешното си 
спускане от връх Ленин и про-
екта си за Шишапангма. 

Тази година е преломна за 
екипа на Банско филм фест, за-
ради загубата на единия от съз-
дателите - Петър Атанасов. На 
негово име е учредена награда 
за най-добър сценарий.

Входът за фестивала е свобо-
ден.

Световни звезди от екстремните спортове 
пристигат за „Банско филм фест“

Урко е пара-катерач, моти-
вационен лектор, неговото 
гостуване е част от панела „Те 
могат – хората с увреждания и 
екстремите спортове“. Урко е 
загубил десния си крак при ав-
томобилна катастрофа. Но това 
не му пречи да живее активно 
и да се радва на живота. Тъкмо 

обратното – става все по-силен. 
Със завидна упоритост си изби-
ра все по-трудни цели и днес е 
сред най-силните пара-катерачи 
в света. За своите успехи в със-
тезателното катерене през 2014 
г. бе удостoен с изключител-
но престижната награда „Arco 
Rock Legends”.

Урко Барандиаран 
(Испания) – 

официален гост на 
„Банско Филм Фест 2018“

Тат-
ковци, 
д я -
довци, 
чичо -
в ц и , 
в у й -
човци, 
б а т -
ковци 
и дру-
ги ва-
жни за 
децата 
м ъ ж е 
с е 
вклю-
чиха в 
"Седмица на Бащата", в която 
караха колела, засаждаха фи-
данки в двора на училището, 
експонираха заедно с децата из-
ложбата „Любими снимки със 
значимите мъже в моя живот”, 
разказваха за своите професии, 
участваха във футболната сре-
ща „Бащи и синове”, която се 
игра на градския стадион. 

Това е поредната инициатива, 
с която родителите стават част 
от живота на началното учили-
ще в Банско.

Седмица на бащата
в НУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ в Банско
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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 КЪНЧОВ

(Продължение 
от миналия брой!)

При коджабашията има съвет, 
който състои от няколко души 

аази. Всичките се избират от 
селяните в началото на марта. 
Селският съвет или мезличът 
разглежда всичките спорове, 
възникнали между селяните, 
ако са от малка важност. Кой-
то не е доволен от селския съд, 
отива при кадията. Банският 
коджабашия е развит и свесен 
35-годишен мъж.

Турското правителство пре-
доставя на селските мезличи 
големи права. Те разхвърлят 
даждието по населението; те се 
грижат за мира и спокойствието 
на селото; те имат право да кон-
тролират събирането на десятъ-
ците; те съдят за спорове от вся-
какъв вид и пр. Там, гдето има 
сговор между селяните, гдето 
по-богатите хора се държат със 
сиромасите, населението е твър-
де добре запазено от чиновниш-

ките произволи. Но за зла чест 
повечето се случва в Македония, 
че в едно село има двама-трима 
чорбаджии лихвоимци, които, 
съюзни с властите и спахиите, 
правят големи злоупотребления 
и несправедливости. Аз имах 

случай един-два пъти да видя, 
когато коджабашията и аазите в 
Банско разглеждаха селски не-
доразумения и мене се чини, че 
работата тук се гледаше много 
по-хубаво, отколкото при кадия-
та в Мехомия. Щастие за Банско 
е, гдето лихварство няма.

В Банско има четирима пъ-
дари, които пазят нивите и ли-
вадите и същевременно служат 
като полиция на мезлича; 1—2 
от тях всякога са в селото при 
коджабашията.

Случи се, че се откраднаха 
коне в полето. Коджабашията 
на часа се разпореди и прати чо-
веци по разни страни да търсят 
крадците. Единият селски стра-
жар бе изпроводен в Мехомия 
да съобщи за случката на каима-
камина и да иска съдействието 
му за търсене на загубената сто-

ка. Случва се обаче, че каймака-
мът бил пиян и наместо да даде 
съдействие, той заповядва да 
затворят стражарина. На другия 
ден сам коджабашията трябва-
ше да ходи в Мехомия, и то рано 
сутринта, докато началникът на 

казата не се е опил, за да освобо-
ди пратеника си от затвора.

На втория ден посетих една 
малка църквица, която се намира 
край Банско до селските гроби-
ща. Градена е в 1808 година. Зад 
църквата в дувара стои една пло-
ча, на която е написано Правена 
е, без да се търси позволение от 
правителството, затова камъни-
те са опушвани предварително с 
дим, за да не се познават, че са 
нови. Прозорците са малки и с 
дебели железни капаци, а вра-
тите са от дебело желязо. И тук 
иконостасът е от рязано орехово 
дърво. Но най-важното в църк-
вата са хубавите икони; особено 
големите, що са от двете страни 
на царските врата, са израбо-
тени много вещо. Покривът на 
престола носи дата 1761 г., но е 
проста направа.

Къде края на миналото столе-
тие в Банско е имало вече такива 
силни търговци, каквито твърде 
малко места в полуострова са 
имали. Всичкият памук, който 
се е произвождал в Драмско и 
в Серско, се е купувал от бан-

ските търговци и се е разнасял 
от тях по Австрия, България и 
Сърбия.

Аз имах случай да разгледам 
един опазен тефтер от 1810 г., 
последната година от славата 
на банските търговци. Тефтерът 
е воден с най-голяма точност. 
Писмото е чисто и ясно, езикът 
чист бански. Според тоя теф-
тер от януари 1-и до март 1-и 
е продаден във Виена памук за 
111 863,43 фиорина. Разноски 
за пренасяне са направени 11 
868,44 фиорина, получени са 
от Сяр в това време 740 ден-
ка памук. Продаването се е 
продължавало нея година до 
септември. През това време е 
продадена стока за 470 836,32 
фиорина, от които чиста печала 
на ортак се е паднало нещо по 
5000 фиорина.

Къде края на 1810 година или 
в началото на 1811 година е ста-
нала голяма търговска криза 
във Виена. Правителствените 
банкноти пропаднали и много 
търговски къщи се опропастили 
окончателно. Такава зла участ 

е постигнала 
и по-голямата 
част от банските 
търговци, които 
имали в ръцете 
си голямо коли-
чество книжни 
пари.

От 1812 г. тър-
говията с Виена 
се прекъсва. На-
полеоновските 
войни, които 
потърсиха цяла 
Европа, бяха 
главната причи-
на на това нещо. 
Търговците от 
Банско обърнаха 
своето внимание 
към България и 
Румъния, но тук 
не е могло да 
се прави такова 
обръщение, как-
вото е било във 
Виена. Подир 
умиряването на 
Европа пак са 
почнали да се 
правят опити да 
се кара стока в 
Австрия, но то-
гава вече почна-
ха да се отварят 
морските пъти-
ща и памукът 
наместо да се 
носи през цяла 
Македония и 
Сърбия с коне, 
се пренасяше с 
параходи през 
Триест. 

Следва
продължение!

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

БАНИЦА С ХАЛВА ПО БРЕЖАНСКИ

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
400-500 г кори за баница
1/2 ч.ч. захар
1 ч.ч. лимонада
1 ч.ч. брашно

10 г бакпулвер
1 ч.ч. смлени орехи
400 г тахан халва
    За сиропа:
1 ч.ч. захар
2 ч.ч. вода
1 ванилия

Начин на приготвяне
Първо сложете да се свари 

сиропът, за да може да изсти-
не докато опечете баницата. 
В купа разбийте захарта с 
лимонадата, прибавете браш-
ното смесено с бакпулвера, 
орехите и натрошената тахан 
халва. Разбъркайте хубаво за 

да се получи хубава хомоген-
на смес. Взема се от плънката 
и се слага в по-тесния край 
на корите и се навиват по два 
листа наведнъж на руло. На-

реждате рулата в 
намаслена тавичка. 
Леко ги намажете 
с мазнина отгоре. 
Сложете баницата 
да се пече в предва-
рително загрята на 
180 С фурна докато 
стане кафява. Изва-
дете от фурната и 
залейте със студе-
ния сироп.

* Моята тавич-
ка се оказа тясна и затова 
се наложи да срежа част 
от корите. От отрязаната 
част направих триъгълни ба-
нички. След изпичане на три-
ъгълните банички, може да 
ги сложите в кутия без да ги 
сиропирате и да ги съхрани-
те в хладилник за подходящ 
случай, тогава ги вадите и 
си правите сироп с който 
докато е горещ заливате ба-
ничките.

* По този начин аз си правя 
баклава 10 дена преди Нова 
година и на самия ден само я 
сиропирам.

Банско очаква своите гости в добро настрое-
ние, гостоприемен и красив като усмивките 

на децата си.
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Периодът е доста емоционален за 
вас. Идва с много и най-различни съ-
бития и новини. Има и хубави, има и 
лоши. Старайте се да контролирате 
нервите си, за да не допуснете грешка 
или да изпуснете някоя дума. 

Вложете всички сили в започнатото, 
няма да съжалявате. Разпределете добре 
времето си и действайте, имате доста 
работа. Нагласата за победа най-сигурно 
ще ви отведе до целта. Късметът е с вас 
и в работата. 

Седмицата идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви плано-
ве. Налага се да действате според нови-
те обстоятелства и да покажете умение 
да импровизирате. Имайте едно наум, 
изненадите са по-скоро неприятни. 

Най-важното е да отличавате фактите 
от измислиците, реалното от нереално-
то, перспективното от безперспектив-
ното. Избягвайте рискованите крачки и 
твърде смелите очаквания и се занима-
вайте само с неотложни неща.

Условията са благоприятни да осъ-
ществите онова, към което се стремите. 
Или да се отървете от неразрешим до-
сега проблем. Направеното сега е важно 
за бъдещето на делата ви. В работата сте 
стабилни. 

Напрегнат период, изпълнен с много 
и най-различни новини, неочаквани не-
приятности и също толкова неочаквани 
шансове. Във всички случаи най-важно-
то е да бъдете спокойни и да не позволи-
те да ви извадят от равновесие. 

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли и 
възможни усложнения. Ядове има и с 
човека до вас. Интимно разочарование. 

Емоциите варират от положителни до 
отрицателни, новините валят една след 
друга, чувствате, че сте на кръстопът и 
е време да вземете решение. Може би се 
налага да се откажете от нещо, за да раз-
чистите път на новото. 

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

На пръв поглед нещата около вас са в 
рамките на познатото и едва ли крият из-
ненади, но въпреки това бъдете нащрек. 
Периодът е изпълнен както с хубави, така 
и с неприятни емоции, затова дръжте уме-
рената линия. 

Ще има промени в първоначалните ви 
планове. Внимавайте да не се заблудите 
заради недостатъчно обмислени дейст-
вия, или да станете жертва на илюзии. 
По-добре наблегнете на рутинна работа 
и не се захващайте с неузрели проекти. 

Точно сега обстоятелствата не са 
подходящи да прокарвате идеите и ини-
циативите си. Не се инатете, изчакайте 
по-подходящо време и не унивайте, ако 
по една или друга причина, не осъщест-
вите замислите си докрай.

19 Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам
20 Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл, архиеп. Цариград-

ски. Св. мчк Дасий Доростолски (Предпразн. на Въведение Бо-
городично)

21 † Въведение Богородично. (Ден на православната хрис-
тиянска младеж и семейство) (Разрешава се риба)

22 Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин
23 * Св. Амфилохий, еп. Иконийски. Св. Григорий, еп. Акра-

гантийски. Св. благ. княз Александър Невски
24 * Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 † 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. 

Климент Охридски. Св. Климент Римски. Св. Петър, еп. Алек-
сандрийски (Отдание на Въведение Богородично)



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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