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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Чавдар Рахов е дългогодишен 
треньор на скиорите от Банско в 

Доайенът на ски-спорта 
у нас Чавдар Рахов на 50

(Продължава на стр. 3)

Вчера стана ясно, че екоак-
тивисти са внесли в Министер-
ски съвет доклад, с който при-
зовават да се разработи визия 
за опазване 
на природно-
то богатство. 
Нима не зна-
ят, че имаме 
д е й с т в а щ а 
Националната 
стратегия за 
у с т о й ч и в о 
развитие на 
туризма с хо-
ризонт до 2030 
година, приета 
от Министер-
ски съвет през 
2014г.? Нима 
не знаят, че 

има изработени планове за 
развитие на нашия регион на 
общинско, областно и регио-
нално ниво в изпълнение на 

Закона за регионалното разви-
тие? 

Георги Икономов: 
Какво още искате, 
„зелени“ господа?

(Продължава на стр. 3)

На редовното си засе-
дание Общински съвет 
– Банско даде съгласие за 
награждаването на ски ве-
терана от Банско Чавдар 
Рахов (виж карето вдя-
сно!). Той е един от до-
айените на ски спорта в 
България, а поводът за 
предложението на кме-
та Георги Икономов бе 
честването на 50 годишни-
ната от първото ски рали 
„Пирин” през 1968 година.

Местният парламент 
одобри нови Общински 

Ски ветеран от Банско 
с парична награда след решение 

на Общински съвет – Банско

(Продължава на стр. 2)
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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

Ски ветеран от Банско с парична награда...
правила за таксиметровия пре-

воз, с които да се подобри реда 
за предоставяне на лицензи на 
превозвачите. Въвежда се прин-
ципа на състезателното начало, 
като при крайната оценка на 
подадените заявления се взима 
предвид вида и възрастта на ав-
томобилите.

Приета бе също Наредба за 
реда и условията за провеждане 
на търгове и конкурси за сключ-
ване на сделки по придобиване, 
управление и разпореждане със 
собствеността на Община Бан-
ско. Новият нормативен акт е 
приведен в съответствие с на-
ционалното законодателство, 
като е регламентиран ред, по 
който да се провеждат търгове 
на общински имоти, предоста-
вяни за управление на училища, 
детски градини и обслужващи 
звена.

Актуализиран план за енер-
гийна ефективност и възобно-
вяеми енергийни източници 
на община Банско за периода 

2019 – 2025 година бе гласуван 
от съветниците. Допълнения-
та включват изпълнението на 
конкретни мерки и проекти за 
енергийна ефективност на об-
щинския сграден фонд и улич-
ното осветление. Анализиран 
е потенциалът на района за из-
ползването на възобновяеми-
те енергийни източници, като 
е отчетено, че общия процент 
на енергия от тях е 63 %. Това 
отличава Банско от останали-
те общини като използваща 
най-висок дял на тази енергия, 
потребявана в сградите общин-
ска собственост. Високият дял 
се дължи на изградената и уп-
равлявана в момента от Община 
Банско отоплителна централа, 
използваща отпадъчна дървесна 
биомаса.

Отчетена бе Годишната про-
грама за управление и разпо-
реждане с общинските имоти за 
изминалата година, и бе одобре-
на новата за 2019 година.

(Продължение от стр. 1)

За юбилеен десети път курорт №1 у нас 
Банско ще приеме стартове от Световна-
та купа по 
ски алпий-
ски дисци-
плини. Със-
те заният а 
ще са три 
на брой и 
ще се про-
ведат на 
22, 23 и 24 
ф е в р у а р и 
2019 г. Пър-
вият старт 
е Алпийска 
комбинация 
( С у п е р - Г 
и слалом). 
Следва Су-
пергигант-
ски слалом на 23-ти, за да завършим с 
Гигантски слалом на 24-ти. Всички стар-
тове са при мъжете. Участие в трите стар-
та се очаква да вземат всички най-добри 
алпийци на планетата. Те ще дойдат ди-
ректно от Оре (Швеция), където на 17.02 

приключва Световното по ски. Още в 
първия ден от програмата ще стане ясен 

и първи-
ят носител 
на малката 
с в е т о в н а 
купа за се-
зона - по 
А л п и й с ка 
ко м б и н а -
ция. Под-
гото в кат а 
на пистите 
за Светов-
ната купа в 
Банско ще 
започне на 
9 февруари 
под ръко-
водството 
на Виктор 

Гичев (шеф на състезанието) и Валентин 
Стефанов (шеф на трасетата). По пис-
тите ще работят 180 човека. Генерални 
спонсори на голямото събитие са Fibank, 
A1, "Ауди" и "Дженерали", които осигу-
ряват около 50% от бюджета.

Масово българите подкрепят изграж-
дането на втория лифт на Банско.

За това говорят резултатите от ново 
проучване на агенция „Сова Харис“ за 
развитието на ски-туризма и планин-
ските общини. Противопоставянето на 
застъпниците за дивата природа у нас 
на тези, които искат да спортуват здра-
вословно и през зимата, засега води до 
задънена улица. Резултатите от изслед-
ването показват, че в обществото ни са 

се обособили две групи, които подкре-
пят едната или другата теза. Около една 

трета от хората, 
живеещи в голе-
мите градове на 
страната, дават 
приоритет на 
ограниченията, 
които възпрепят-
стват развитието 
на ски туризма. 
Другата група, 
която счита, че 
валидните към 
момента мерки 
са прекалени и 
трябва да се про-
менят, според 

различните индикатори консолидира над 
50% от гражданите“, гласи един от ос-
новните изводи на проучването. Казусът 
с построяването на втори кабинков лифт 
в Банско стана емблематичен за този 
спор и получава още по-голяма подкре-
па (60%) за практикуващите ски-спорта 
и препитаващите се от планински тури-
зъм.

Масово българите 
подкрепят 

изграждането на 
втория лифт на Банско

Десет години 
Световна купа 

по ски Банско 2019
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беговите дисциплини и е под-
готвил десетки таланти на ски-
бягането и утвърждаването на 
Банско като една от водещите 
школи в България както в тези 
дисциплини, така и в биатлона, 
в който уменията в скибягане-
то са от особено значение. Бил 
е треньор и в националните 
отбори на България в беговите 
дисциплини. През 2002 г., ко-
гато банскалийката Ирина Ни-
кулчина спечели бронзовото си 
отличие от Олимпиадата в Солт 
Лейк Сити, при посрещането 
й в родния град, общинските 
съветници решиха тя да стане 
почетен гражданин на Банско. 
Със същото решение от февру-
ари 2002 г. със званието "Поче-
тен гражданин" бе удостоен за 
цялостна треньорска дейност и 
заслуги за развитието на скис-
порта в Банско и дългогодишни-
ят треньор в СК Банско Чавдар 
Рахов. По предложение на кмета 
Икономов, ОБС - Банско награ-
ди преди дни юбиляра.

(Продължение от стр. 1)

Доайенът на ски-спорта 
у нас Чавдар Рахов на 50

Ако не знаят, 
да прочетат! 

Или просто 
хвърлят в прос-
транството по-
редната мани-
пулация, с която 
да продължат да 
държат в режим 
на „изчакване” 
развитието на 
планинските ре-
гиони в Бълга-
рия? 

И в тези стра-
тегии е казано 
всичко!

С т р а т е г и и 
имаме предос-
татъчно! Имаме 
и съдебни дела, 
протести, без-
спирно говорено 
без чуваемост, 
имаме изгубени 
години... .СТИ-
ГА!

Това наистина 
е преломен мо-
мент, в който ще 
стане ясно дали 
България иска да 
има планински 
туризъм или не. 
Не е нужно да от-
криваме топлата 
вода. Имаме при-

мера на редица близки и по-да-
лечни планински държави. Нека 
стартираме процеса на здрава 

основа с адекватни закони!
За да не остава място за спо-

рове! 

Георги Икономов: 
Какво още искате, 
„зелени“ господа?

(Продължение
от стр. 1)

Във връзка със Закона за местните 
данъци и такси и Наредбата за опре-
деляне и администриране на местните 
такси и цени на услуги и права на тери-
торията на Община Банско, Общин-
ска администрация Банско, отдел 
„Приходи”, напомня на данъч-
но-задължените лица крайните 
срокове за подаване на задъл-
жителни декларации: - 30 
януари е крайният срок за 
подаване на декларация по 
образец от лицата, които 
подлежат на облагане с 
туристически данък 
по чл. 61р, ал. 5 от 
ЗМДТ; - 31 януари 
е крайният срок за 
подаване на годиш-
ните данъчни декларации за облагане 
с патентен данък съгласно чл. 61н от 
ЗМДТ; - 31 януари е крайният срок за 
подаване на декларации за 5 % отстъпка 
от размера на таксата за битови отпа-
дъци поради използване на екологично 
отопление през есенно-зимния сезон по 
чл. 21, ал. 7 от Наредбата за определяне 
и администриране на местните такси и 
цени на услуги и права на територия-
та на Община Банско за желаещите да 
ползват отстъпката през 2019г. Новата 

данъчна кампания за 2019 година ще 
започне от 31 януари 2019 г., като учти-
во напомняме, че при заплащането на 
местните задължения в пълен размер до 
1 април, лицата могат да се възползват 

от отстъпка от 5 % от общия им раз-
мер. Срокове за плащане на местни 

данъци и такси! Данък върху недви-
жимите имоти, такса смет, данък 

върху превозните средства се 
плащат на две равни вноски 

както следва : 
Първа вноска - до 30 юни 

Втора вноска - от 1 юли 
до 31 октомври на годи-
ната, за която е дължим 

На предплатилите 
до 30 април за цялата 
година се прави от-

стъпка 5 на сто. 
Патентният данък се внася на четири 

равни вноски, както следва: 
1. за първото тримесечие - до 31 яну-

ари;
2. за второто тримесечие - до 30 ап-

рил; 
3. за третото тримесечие - до 31 юли; 
4. за четвъртото тримесечие - до 31 

октомври.
 Повече информация можете да полу-

чите на телефон: 0749/886 39

ОБЩИНА БАНСКО НАПОМНЯ!!!

Крайните срокове за данъците идват!
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Вероятността човек да прека-
ра грип и то не еднократно през 
живота си е много по-голяма 
отколкото предполагаме. Пора-
ди това не е достатъчно само 
да разпознаваме симптомите на 
болестта, но и да знаем как да 
се предпазим и лекуваме от нея.

НАСТИНКА, ГРИП ИЛИ 
ВЪЗПАЛЕНИ СЛИВИЦИ 

(АНГИНА)?

Ако не сме сигурни какво 
точно ни има 
най-добре е 
да обърнем 
внимание на 
симптомите, 
които болес-
тта причиня-
ва.

Настинка-
та започва 
постепенно, 
като в пове-
чето случаи  
се чувстваме 
неразположе-
ни, изпитва-
ме болки при 
преглъщане, 
носа ни тече, 
кихаме,  има-
ме главоболие 
както и загуба 
на апетит.

Обикнове-
но настинката 
не е съпрово-
дена от висо-
ка температу-
ра, въпреки 
че практиката 
показва, че при децата появата 
на висока температура е често 
срещан симптом при този вид 
вирусна инфекция.

Грипа от своя страна се про-
явява сезонно, затова вероят-
ността да се разболеем от него 
е по-голяма през късно есен-
но-зимния период. За разлика 
от настинката, грипа започва 
изведнъж съпроводен със сил-
ни болки в мускулите и ставите, 
втрисане, висока температура, 
суха кашлица, болки в очните 
ябълки и главоболие.

Възпалението на сливиците 
също може да причини висо-
ка температура, но за симпто-
матичната характеристика на 
ангината са обичайни острите 
болки при преглъщане, като 
сливиците са уголемени, за-
червени и могат да са покрити 
с гнойни полипи. Симптомите 
на ангина често са съпроводени 
с увеличени лимфни възли на 
врата и под долната челюст.

ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ

Контакта с вируса е причина-
та за грипната зараза. Вирусът 
навлиза в човешкия организъм 
посредством малки капчици и 
секрети от респираторния тракт 
на заразения индивид, но пре-
даването на заразата може и да 
се случи и по индиректен път, 

чрез допир на обекти, по които 
има наличие на респираторни 
секрети и вируси.

В случай, че все още не сме 
заразени или ваксинирани с 
конкретен вирусен щам, е мно-
го вероятно да се разболеем, ако 
сме в контакт с вируса. Дори 
при изкарана инфекция от опре-
делен вирусен щам, не е гаран-
тирана пълна защита от грип, 
но е предпоставка при повторна 
инфекция причинена от същия 
вирусен щам да се преболедува 

значително по-леко.

КОЛКО ОПАСЕН Е ГРИ-
ПЪТ?

Когато грипът не е съпро-
воден с друго заболяване, той 
обикновено преминава без ус-
ложнения и не е опасен.

Така че, при лечението на 
грипа златно правило си остава 
почивката в къщи, приемането 
на достатъчно количество теч-
ности и облекчаване на симпто-
мите.

Когато сме болни от грип не 
е необходимо да останем през 
цялото време в леглото, но 
ако имаме температура и не се 
чувстваме добре не е препоръ-
чително да се подлагаме на фи-
зическо и натоварване.

Освен това, след като  преодо-
леемгрипната инфекция е добре 
постепенно да се върнем към 
ежедневните си задължения.  
Особено внимателни трябва да 
сме през зимата, тъй като студе-
ният въздух може да предизвика 
кашлица и затруднено дишане, 
което се дължи на болестотвор-
ното действие на вирусите вър-
ху дихателната лигавица, която 
обикновено служи като защита 
срещу прахови частици и виру-
си.

КОГА ДА ПОСЕТИМ ДОК-

ТОРА?

В повечето случаи, грипа 
може да се прекара без да се 
налага лекарски преглед. Ле-
карскатанамеса е наложителна  
вслучаите, когато грипната ин-
фекция преминава в остра фор-
ма или се налага постъпване в 
болница. Като цяло докторите 
не изписват специални медика-
менти, тъй като грипа е вирусна 
инфекция, при която лечение-
то с антибиотик няма никакъв 

ефект.
Визита при доктора се налага 

само ако температурата на бо-
лния остава висока въпреки оп-
итите да бъде понижена, когато 
имаме усещаното, че се задуша-
ваме или дишаме затруднено, 
или общото ни състоянието се 
влоши. Преглед при лекар се 
налага и когато след временно 
подобрение на боледуващия, 
състоянието му отново се вло-
ши с повишаване на температу-
рата или изкашляне на храчки. 
В тези случаи, най-вероятно в 
допълнение се е развила бакте-
риална инфекция, за която док-
тора ще назначи антибиотична 
терапия. 

ОБИКНОВЕНО ОТНЕМА 
ОТ 7 ДО 10 ДЕНА

При наличието на стабилна 
имунна система и добра физи-
ческа кондиция, възстановя-
ването от грипната инфекция 
става по-бързо и по-лесно. При 
малките деца, възрастните хора 
и хората с хронични заболява-
ния, протичането на грипа може 
да бъде съпроводено с усложне-
ния и възстановителния процес 
обичайно е  продължителен. 
Когато заразата е предизвикана 
за първи път от даден щам на 
грипния вирус, може да се оч-
аква болестта да премине зна-

чително по-тежко. Всъщност, 
всяка година, грипа може да е 
предизвикан от няколко различ-
ни щама на вируса.

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 
СРЕЩУ ГРИП

Използването на антибиоти-
ци срещу грипа не е препоръ-
чително, тъй като няма опре-
делено лекарство, с което да 
се противодейства на грипния 
вирус. Въпреки това, можем да 

се погрижите за облекчаването 
на симптомите от инфекцията.

В това отношение можем да 
избираме сред многобройните 
аналгитици, които се предлагат, 
за облекчаване на болката. Под-
силването на имунната система, 
също можете да допринесете 
за по-бързото възстановяване. 
През последните години, все 
повече и повече доказателства 
показват, че биоактивния поли-
захарид (Имуноглюкан) значи-
телно подобрява функциите на 
имунната система, като подпо-
мага организма в борбата му с 
инфекциите, причинени от ви-
русите на настинка и грип.

КАК ДА ПРЕБОРИМ ГРИ-
ПА С ПРИРОДНИ СРЕД-

СТВА?

Необходимо е да сме внима-
телни, когато използваме ле-
чебни растения и лекарствени 
продукти направени въз основа 
на тях, тъй като могат да съдър-
жат съставки, които не са под-
ходящи в комбинация с други 
лекарствени продукти. Винаги 
е по-безопасно да се приемат 
лекарства само с една активна 
съставка, тъй като е трудно да 
се предвиди как би подейства-
ла комбинация от няколко раз-
лични субстанции. Във всеки 
случай, най-разумно е да се ку-

пуват лекарства от аптеката, къ-
дето фармацевт с необходимото 
образование може да ни даде 
информация относно наличие-
то на някакви страничните ре-
акции.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ 
ОТ ГРИПА?

Ваксинацията е ефективен 
и безопасен начин при пре-
венцията от грип. Планирайте 
ваксинацията от Ноември до 

Декември, преди 
появата на грипа, 
като е необходимо 
да се реимунизи-
раме всяка година. 
Това се налага тъй 
като ваксината не 
предоставя дълго-
траен имунитет и 
е ефективна само 
срещу този виру-
сен щам, който се 
съдържа във нея. 
Всяка година раз-
лични щамове на 
грипния вирус се 
разпространяват 
сред населението, 
което е и причина 
състава на вакси-
ната да се проме-
ня ежегодно.

Въпреки че вак-
синацията е зна-
чително безопас-
на, тя не е 100% 
ефективна и има 
вероятност все 
пак да се заразим 
с грипния вирус 

независимо от това, че сме вак-
синирани. Особено при по-въз-
растните хора ефективността 
от грипна превенция посред-
ством ваксинация е значително 
по-малка, което не означава, че 
не е разумно да се прави.

Ваксинирайки се, предотвра-
тяваме тежките и продължи-
телни боледувания от грип, 
както и намаляваме възмож-
ността от наложително постъп-
ване в болница или евентуална 
последваща бактериална пнев-
мония.

Друг начин за предпазване 
от грипните вируси и настин-
ки е избягването на по-дълъг 
престой в закрити помещения, 
тъй като сухия въздух в тях из-
сушава лигавицата и по този 
начин улеснява навлизането 
на вируси в тялото. Разумно е 
също така да се избягват места, 
където има струпване на много 
хора, тъй като вероятността да 
има носител на грипния вирус е 
много голяма.

Преди всичко трябва да се об-
ръща внимание на добрата физи-
ческа активност, балансираното 
хранене и отделянето на доста-
тъчно време за сън и почивка. 
Това са предпоставките за под-
държане на силна имунна систе-
ма, която би се пребори с всички 
вируси и бактерии, които могат 
да заразят нашето тяло.

Грип: симптоми, лечение, превенция
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След зимните студове, когато 
пролетта чука на вратата, е вре-
ме да подготвите градината си 
за нов живот. Сега е моментът 

да вземете важни решения и да 
планирате действията си, за да 
постигнете наистина добри ре-
зултати. Обмислете внимател-
но, какви цветя и храсти искате 
да има в нея. Съобразете разпо-
ложението на слънцелюбивите 
растения със сенчестите и слън-
чеви части на градината.

Прегледайте инструменти-
те си. В изправност ли са те? 
Всичко ли е налице? Почистете 
ги. Махнете ръждата. Прове-
рете дали дръжките са здрави. 

Ако е нужно, сменете ги или 
ги лакирайте. Не забравяйте, 
че трябва да ви е удобно да ра-
ботите с тях. Подгответе ножи-

ците за подкастряне – те ще са 
едно от първите неща, което ще 
ви трябва. Наточете остриетата 
на мотиките и лопатите. Помис-
лете си – за терена, върху който 
е разположена градината ви, ну-
жен ли е електрически аератор 
или можете да използвате вила-
та. И не забравяйте – работете 
със здрави и удобни ръкавици.

След като подготвите инвен-
тара можете да пристъпите към 
работа. Първо трябва да почис-
тите с гъст дарак тревните пло-

щи. Премахнете всички изгни-
ли стръкове, които задушават 
тревата и пречат на растежа й. 
После направете с вила малки 

дупки в почвата. Това й пома-
га да диша. Щом приключите 
с тревните площи, прекопайте 
мястото, на което ще садите 
цветята и почистете плевелите. 
Когато окопавате, не го правете 
близо до корените на растения-
та, за да не ги повредите. Хра-
стите и дърветата, например, 
е добре да окопавате в радиус 
от 50-70 см около коренището. 
Около растенията с плитки ко-
ренища можете да оплевите и 
внимателно да разрохкате по-

върхностния слой на почвата.
Проверете има ли растения, 

които зимата не е пощадила. Не 
бързайте да унищожавате из-

мръзналите храсти или дървета. 
Подрежете ги и изчакайте. Въз-
можно е от тях да избият нови 
пъпки.

Пролетта се усеща във въз-
духа. Време е за подрязване. 
В градината ви има рози? Ако 
температурите се задържат 
трайно високи значи е време да 
ги подрежете. Почистете сухите 
и преплетени клони на живия 
плет, но не бързайте с оформя-
нето му. Избързате ли, много е 
вероятно късните пролетни сла-

ни да попарят младите, току-що 
прокарали листа.

Проверете грудките, които 
искате да насадите – добре ли 

са съхранявани, 
измръзнали ли 
са? Осигурете си 
семената за тези 
цветя, които се 
сеят направо в 
градината. На-
бавете си и се-
мена от едного-
дишните цветя, 
които ще засеете 
за разсад и меж-
дувременно под-
гответе съдовете 
за тях. Добре е 
почвата, в която 
ще ги засява-
те, да е по-лека. 
Така ще улесни-
те поникването 
и на по-късен 
етап изважда-
нето на разсада. 
Ако няма специ-
ални изисквания 
за съответния 
сорт, се грижете 
за саксиите до 
началото на май. 
Тогава можете да 
подготвите лехи-
те и да премести-
те разсада в тях. 
Вземете прего-
рял оборски тор 
или биохумус от 
червен калифор-
нийски червей, 

с който да подсилите почвата 
в градината. Проверете дали 
поливната ви система – помпи, 
маркучи – е изрядна. След пър-
вото косене на тревата (дости-
гнала вече 6 см височина), ко-
гато почвата е необходимо да е 
суха, трябва да я подхраните с 
малко изкуствен тор и да я по-
ливате редовно.

Вие и градината ви вече сте 
готови да се приемете живител-
ните сили на пролетта и да се 
възползвате от тях.

Подготовка на градината за пролетта
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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 ЦАРЕВИЧНО БРАШНО

14 ФЕВРУАРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Музикално-поетична вечер 
„Вино, любов и още нещо”

19 ФЕВРУАРИ

Музеен комплекс — Банско

Честване 146 години от 
обесването на Васил Левски

М. ФЕВРУАРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Левски в българската лите-
ратура”– литературно четене 
с ученици от горните класове

21-23 ФЕВРУАРИ

Посетителски информа-
ционен център

Зимна киномания „Snow 
cinema”

01 МAРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Те правят празниците на 
другите“ - честване на 1-ви 
март-Ден на самодееца;

Концерт-продукция на кла-
са по пиано при читалище 
„Никола Вапцаров”, по слу-
чай празника на баба Марта и 
Деня на самодееца

01 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Работилница на баба Марта. 
Изложба на мартеници. 

03 МАРТ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Честване 141 години от Ос-
вобождението на България 
от турско робство и Нацио-
налния празник на Република 
България 

08 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на международ-
ния ден на жената, съвместна 
проява на Община Банско и 
читалище „Н. Вапцаров”

Необходими продукти
500 г кори за баница
3 бр. яйца
1 ч.л. хлебна сода
370 г кисело мляко
2/3 ч.ч. олио
200 г сирене
1/3 ч.ч. царевично брашно

Начин на приготвяне
Взима се една кора и се 

маже със сместа от яйцата, 
киселото мляко със содата, 
олиото и царевичното браш-
но. Върху нея се слага втора 
кора и тя се маже със сместа, 

следва трета кора намазана 
със смес и на четвъртата се 
маже смес и се поръсва със 
сирене. Навиват се на руло 
и се поставят в правоъгълна 
тавичка застлана с хартия за 
печене. Така се процедира 
докато не свършат корите. 

Аз ги слагам върху найлон 
и с негова помощ после ги 
навивам. Отгоре баницата се 
намазва с малко олио и може 
да се поръси със сусам поже-
лание. Пече се в предвари-
телно загрята на около 200°С 
градуса фурна.

Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ 
– Банско, се включи в инициативата на об-
щина Банско за възстановяване библиотеч-
ния фонд в село Скребатно. Деца и учители 
дариха книги от своите лични библиотеки, 
убедени, че правят нещо добро. Такива ини-
циативи възпитават подрастващите да бъ-
дат съпричастни към другите, а усмивките 
на детските лица показват удовлетворение 

от стореното.

Да направиш добро 
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Не се поддавайте на наплива от емоции 
и не правете прибързани стъпки. Необ-
ходимо е време, докато изработите ясно 
становище и добиете увереност в себе си. 
Става дума за бъдещето на нещо важно за 
вас. И в работата не е време за инициативи.

Не надценявайте възможностите си 
и бъдете готови за неочаквани обрати. 
От вас се иска да бъдете колкото се 
може по-практични и внимателно да 
прецените какво и колко ще ви струва 
начинанието, с което сте се захванали. 

Нетърпеливи сте да прокарате нов 
план или идея, но прибързването ще 
доведе до нежелани последици. Уточ-
нете внимателно стратегията си и после 
действайте. Сега няма как желанията ви 
да се осъществят. 

Точно сега не бива да се отпускате. 
Ако направите решаващата крачка, ско-
ро 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. 

Вярвайте в своята щастлива звезда. 
Бъдете оптимист и не й пречете да се 
прояви. Доверете се на инстинкта си и 
ще се уверите, че всичко в живота ви е 
крачка към вашето благополучие.Къс-
метът е с вас и в работата. 

Седмицата идва с много и най-раз-
лични новини и събития. Има и хубави, 
има и лоши. Старайте се да контроли-
рате емоциите си, за да не допуснете 
грешка или да изпуснете някоя дума. За 
някои стартират промени вкъщи. 

Гледайте на нещата мащабно, за да 
видите перспективите. И не пренебрег-
вайте интуицията си, ще ви подскаже 
какви са мотивите на другите, също 
тенденциите за развитие на ситуацията. 
Нищо чудно да получите примамливо 

Най-важното сега е да отличавате 
фактите от измислиците, реалното от не-
реалното, перспективното от безперспек-
тивното. Избягвайте рискованите крачки 
и твърде смелите очаквания и се занима-
вайте само с неотложните неща. 

Помислете кое е реално и кое не, и 
след това търсете пътища и средства 
за осъществяване на своите намере-
ния. Дайте си време, за да добиете ясна 
представа и не се хвърляйте в необмис-
лени рискове и излишества. 

Действайте уверено, решително и 
недвусмислено. Нищо и никой няма да 
попречи да постигнете онова, към което 
се стремите. Успехът вече е твърде бли-
зо. Струва си да проявите инициатива и 
в интимния живот. 

Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да 
подготвите резервен вариант. Имайте 
едно наум и в работата, и в личния жи-
вот и се гответе за изненади. Домашни 
тревоги. 

Познавате не само своя потенциал, но 
и възможностите, с които разполагате. 
Бъдете решителни и пристъпете смело 
към своите проекти както в работата, 
така и в личния живот. На подкрепа оба-
че не разчитайте. 

4 Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Преп. Иасим Чудо-
творец

5 Св. мчца Агатия (Добра). Мчк Еладий
6 Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий Велики. Св. 

Йоан пророк. Св. Фотий, патр. Константинополски. Св. мчци Доротея 
и Калиста (Тип. с. 216)

7 Преп. Партений, еп. Лампсакийски. Преп. Лука Еладски. Св. 1003 
мчци Никомидийски

8 Св. вмчк Теодор Стратилат. Св. прор. Захария Сърповидец
9 Св. мчк Никифор Антиохийски (Отдание на Сретение Господне) 

(Тип. с. 216) 
10 † Неделя 17 след Петдесетница на Хананейката. Св. свщмчк 

Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина. Гл. 4, утр. ев. 4, ап. 2 
Тим. 2:1-10 (с. 473), лит. ев. Мт 15:21-28 (Тип. с. 220, т. 2)



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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