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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Националният ни състезател 
по ски алпийски дисциплини 

Наши състезатели 
на младежките зимни 

олимпийски игри в Сараево 2019 

(Продължава на стр. 3)

Георги Икономов е кмет 
на община Банско от 2011 
г. Един от приоритетите 
на екипа му е превръщането 
на курорта в целогодишна 
туристическа дестинация. 
Управникът по професия е 
икономист, завършил е спе-
циалност „Счетоводство и 
контрол“ в УНСС. От 2009 
до 2011 г. е депутат в 41-то 
Народно събрание. Преди 
това, между 2007 и 2009 г., 
е председател на Общински 
съвет-Банско.

- Г-н Икономов, няма как 
да не започнем от решение-
то на ВАС, свързано с Плана 
за управление на НП „Пи-
рин“. Имате ли полезен ход 
за продължаване на борбата 
за втори лифт?

- Трябва да бъдем откровени 
и да признаем, че след реше-
нието на петчленния състав 
на Върховния администра-

тивен съд община Банско на 

практика няма полезен ход. 
Това решение бе предначер-
тано, макар че за нас е раз-

очароващо и неприятно. 10 

години се борим по различни 

Банско има всичко,
за да е световен топ курорт

(Продължава на стр. 4)

Изпълнителите към читали-
ще „Никола Вапцаров“ - Бан-

ско срещнаха своята вярна 
публика с Любовта на най-ро-

мантичния ден - 14 февруари. 
Зрителите получиха красива и 
сладка „валентинка“, и огро-
мна доза любов в песен, слово 
и танц. Многолика и цветна 
Любов, разказана и изиграна 
от актрисата Силвия Терзи-
ева, Елена Калайджиева, Ани 
Родина, Маргарита Малчова 
и музикантите Янек Мазулов, 
Гергана Калайджиева, Георги 
Цонев и Димитър Касапинов. 
С любов танцуваха граци-
озните момичета от танцов 
клуб „Силвана денс“. А едни 
от най-красивите любовни 
песни в българската популяр-

„Огън от любов…
най-щастливият пожар“

(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 на музика – „Топъл дъжд”, изпя 
младата и талантлива певица 
Александрина Механджийска.

Спектакълът „Огън от лю-
бов“ бе начало на празничната 
програма от прояви, посветени 
на 125 годишнината на чита-
лищното дело в Банско.

„Огън от любов…
най-щастливият пожар“

(Продължение от стр. 1)

Община Банско с поредно из-
ключително атрактивно пред-
ставяне в най-голямото турис-

тическо изложение в България, 
което се провежда в Inter Expo 
Center.

ФОТООКО

На 11 февруари В 
ПГЕЕ – гр. Банско, се 
проведе среща с Мария 
Бистрина – преподава-
тел в катедра „Полити-
чески анализи и упра-
вление“ в Российский 
университет дружбы 
народов Москва в Мос-
ква, който е сред 117-те 

най-добри уни-
верситета в све-
та. Мероприяти-
ето се проведе с 
цел да представи 
пред учениците 
възможностите за 
обучение и разви-
тие там. 

Министерство 

на образованието и науката 
на Руската Федерация и Рос-
сотрудничество всяка година 
провеждат кампания за подбор 
на чужди граждани и сънарод-
ници, живеещи зад граница, за 
безплатно обучение в над 500 
водещи ВУЗ на Русия за сметка 
на средства от федералния бю-
джет. 

ПГЕЕ – гр. Банско, и Российский
университет дружбы народов (Москва)

Кметът Георги Икономов и 
директорът на Националния 
учебен комплекс по култура Ве-
личка Велянова поставиха нача-
ло на сътрудничество в областта 
на образованието По инициати-
ва на Програма "Произведено 
в България", Георги Икономов 
разговаря с г-жа Велянова. На 
срещата бяха обсъдени пробле-
ми на образованието и бъдещи 

съвместни проекти. В нея взе-
ха участие зам.кметът Иво Ръ-
хов, като и представители на 
Програмата Адрияна Цанева и 
Людмила Барзанова. Госпожа 
Велянова се срещна и с дирек-
торите на училищата в Банско. 
Заедно с нея в града бе и голе-
мият художник Иван Яхнаджи-
ев, който рисува заедно с децата 
от СОУ "Неофит Рилски".

ФОТООКО

На 12 февруари, под ръководството на РУО-Бла-
гоевград, СУ „Неофит Рилски” - гр. Банско бе до-
макин на среща между директорите, педагогиче-
ски екипи от преподаватели, специални педагози 
и представители на гръцка неправителствена ор-
ганизация. Лектор по време на демонстрационни-
те събития за Европейски хармонизиран номер, 
гореща линия за изчезнали деца, бе д-р Росанка 
Венелинова. Заедно с партньорите от Гърция 
и с активното участие на г-н Ивайло Златанов, 
началник на РУО – Благоевград, бяха обсъдени 
проблемите, поставящи деца в риск в позиция 
на потенциални жертви на отвличане или изчез-
ване. Участниците в семинара бяха запознати с 
комуникационните възможности на горещата те-
лефонна линия 116 000 по проект „Интегрирани 
териториални синергии за детско здраве и защита 
II”. Гостите от Гърция споделиха своя опит при 
справянето с проблемите на детската превенция 
и защита. На срещата от думите на г-жа Барякова, 
директор на училището домакин, стана ясно, че 
Община Банско има вече своя стартирала стра-
тегия за превенция на детската сигурност чрез 
съвместни демонстрационни обучения между 
училищата и РПУ-Банско.

СУ „Неофит Рилски“ – Банско, 
домакин на международна среща

С над 1000 тона въглеводороден диоксид (СО2 
) е замърсен Пирин за последните шест месеца, 
като само за януари цифрата е 250 тона.

Тези стряскащи данни предостави на членовете 
на Парламентарната комисия по околна среда по 
време на работната ми среща с тях в Банско, кме-
тът Икономов. Информацията идва от поставена-
та през миналата година броячна камера на входа 
на Парк Пирин над Банско. Тези факти показват 
колко е увредена природата в Пирин, вследствие 
на автомобилните газове през последните 10 го-
дини. Кметът запозна членовете на комисията и с 
потенциала на ски зона Банско и възможностите 
за нейното развитие, както и изградените два еко-
логични инфраструктурни обекта: Пречиствател-
ната станция за отпадни води и Топлоцентралата 
на биомаса, която общината управлява. Всички 
обществени обекти в Банско, включително и ня-
колко хотела и частни домове се отопляват еко-
логично. Така е и в Добринище. Това е реалност, 
с която малко общини могат да се похвалят и е 
конкретна мярка за подобряване на екологичните 
показатели.

С над 1000 тона въглероден 
диоксид (СО2) е замърсен Пирин 

за последните шест месеца
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Георги Ергин СК „ЮЛЕН“ 
зае престижното 15-то място 
в дисциплината слалом, а би-
атлониста Благой Тодев от СК 
„БАНСКО“ се нареди 19-ти в 
усилената надпревара. Други-
ят наш фаворит Тодор Малчов 
се класира 42-ри в дисципли-
ната свободен стил. Най-добре 
представилият се българин Ка-
лин Златков се нареди девети в 
слалома на продължаващите в 
Сараево Европейски младежки 
олимпийски зимен фестивал. 
Това е и най-предното класира-
не на наш представител досега 
на форума. Калин бе знамено-
сец на българската делегация 
по време на тържественото от-
криване преди два дни. Наши 
състезатели на младежките 
зимни олимпийски игри в Са-
раево 2019 Националният ни 
състезател по ски алпийски 
дисциплини Георги Ергин СК 
„ЮЛЕН“ зае престижното 15-то 
място в дисциплината слалом, а 
биатлониста Благой Тодев от 
СК „БАНСКО“ се нареди 19-ти 
в усилената надпревара. Други-
ят наш фаворит Тодор Малчов 
се класира 42-ри в дисципли-
ната свободен стил. Най-добре 
представилият се българин Ка-
лин Златков се нареди девети в 
слалома на продължаващите в 
Сараево Европейски младежки 
олимпийски зимен фестивал. 
Това е и най-предното класира-
не на наш представител досега 
на форума. Калин бе знамено-
сец на българската делегация 
по време на тържественото от-
криване преди два дни.

(Продължение от стр. 1)

Наши състезатели 
на младежките 

зимни 
олимпийски игри 

в Сараево 2019 
На 9 януари в село Скребат-

но, община Гърмен, се разрази 

голям пожар, който унищо-

жи кметството, читалището 
и библиотеката, помещаващи 

се в една сграда. Огънят уни-

щожи над 3 000 библиотечни 
издания. Месец след пожара, в 

резултат на дарителската кам-

пания, инициирана от сайта 
ИНФОМРЕЖА и подкрепена 

от Община Банско, фон-
да на библиотеката бе 
възстановен. Към насто-
ящия момент Скребатно 
може да се похвали с 
над 9 000 книги, дарени 
от цялата страна. 3000 
издания бяха събрани 
в Банско, като първият 
дарител бе самият кмет. 
Георги Икономов дари 
над 20 книги от личната 
си библиотека, с което 
даде пример за своите 
съграждани. Организа-
цията по транспорти-
рането на книгите бе 
създадена от местната 
администрация, а пред-
ставителите на Община 
Банско и ИНФОМРЕ-
ЖА бяха топло посрещ-
нати от кмета на Скре-
батно – Даниела Пидева, 
и секретарят на читали-
щето – Емилия Куйби-
шева. Книгите ще бъдат 
съхранявани в музея на 
селото, докато бъде въз-

становена сградата.

Община Банско дари 3000 книги 
на читалището в село Скребатно

В районa на Картала в Рила се проведе 
държавното първенство по ски-алпи-
низъм, на което бяха излъчени шампи-
оните в индивидуалната дисциплина. 

Условията в планината бяха много 
добри – слънце, достатъчно сняг, а 

неработещите този сезон ски-съоръ-
жения ни осигуриха „частен курорт“. 
Никола Калистрин продължава да пе-
чели убедително състезанията в този 
спорт у нас и прибави трета титла за 
този сезон към колекцията си. Ивона 
Михайлова след кратко отсъствие от 

състезанията е отново шампионка при 
жените. Състезателите на СК „АлПи-
ринСки“ – Банско, спечелиха 5 от 6-те 
медала на държавното първенство и са 

убедителен лидер при клубовете.

ФОТООКО
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начини за построяването на вто-
ри кабинков лифт и на спортни 

съоръжения в ски зоната, а на-
края съдът, който се базира на 
нормативната уредба, ни казва, 
че това не може да се случи по 
закон, тъй като не се разреша-
ва ново строителство. Оттук 
насетне смятам, че нищо няма 
да се промени нито с протести, 
нито с референдум, тъй като 
законът е категоричен – не се 
разрешава строителство. Бълга-
рия все пак е правова държава. 
Сега на ход е правителството - 
да каже ще се развиват ли зим-
ните спортове, или не. Ако ще 
се развиват зимните курорти, 
то трябва да се промени Зако-
нът за защитените територии, 
така че да бъде категорично в 
тази посока. Да се казва ясно и 
безапелационно - разрешава се 
строителство на нови спортни 
съоръжения. Да се промени За-
конът за горите, където трябва 
да отпаднат тези разпоредби, 
които са ограничаващи - да сме-
няш начина на трайно ползване 
за писти, за стълбове на кабин-
ка. Трябва да се промени и За-
конът за околната среда, където 
ясно да е написано, че планове 
за управление на паркове – на-
ционални и природни, трябва 
да имат екологична оценка, ама 
да е категорично. Или пък да се 
запише, че не трябва да има. А 
не това да е въпрос на тълкува-
не от страна на съдилищата и 
всеки да си мисли, че е прав. В 

преломен момент се намираме – 
ще стане ясно България иска ли 
да има планински туризъм, или 
не. Ако отговорът е положите-

лен, то нека този процес старти-
ра на здрава основа с адекватни 
закони.

- В последните години от-
читаме непрекъснат ръст на 
туристите в страната. Този 
зимен сезон в Банско по-силен 
ли е от миналогодишния?

- За мен не е толкова 
важно да имаме ръст 
на туристите. Причи-
ната е пак в липсата на 
втори кабинков лифт. 
Защото в момента 
единствената кабин-
ка не може да поеме 
всички туристи, чака 
се с часове на опашки. 
Не е нужно в Банско 
да има 15 000 туристи, 
при положение че не 
може да ги поеме ски 
зоната. Нека да са 10 
000 туристите, да са 
по-спокойни в ски зо-
ната, но да плащат кол-
кото за 15 000 туристи. При това 
положение някои от хотелите 
ще отпаднат, някои от ресторан-
тите ще отпаднат, защото няма 
да предлагат качествена услуга.

- Вие сте привърженик на 
идеята Банско да е скъп ку-
рорт. Как може да стане 
това?

- Да, предпочитам Банско да 
не е курорт за всякакви туристи 
от всякакви народности, Бан-
ско да не може да си го позволи 
всеки, казвам го напълно отго-
ворно. Но не само цените да са 
високи, а и услугата, която се 
предлага тук, да бъде на светов-
но ниво. Това означава туристът 
да не спи за 40 лева, защото, 
ако спиш за толкова, то такава 
нощувка, условия и обслужва-
не ще получиш. Като спиш за 
140 лева, то обслужването ще е 
далеч по-различно. По този на-
чин ще се вдигнат и заплатите. 
Защото няма как да даваш ви-
соки заплати, когато предлагаш 
ниски цени. Трябва да се тръгне 
отнякъде. Всеки иска високи за-
плати, но да не се пипат цените. 
Няма как да стане така.

- Кои са препятствията 
това да се случи на практика в 
най-добрия ни зимен курорт?

- Туристическият бранш се 
о п и т а 
да въ-
в е д е 
мини -
мални 
п р а -
г о в е 
преди 
време, 
но ско-
ч и х а 
д ру г и 
б р а н -
ш о в и 
о р г а -
н и з а -
ц и и . 
К а з а -
ха, че 
т о в а 
не е 
д о б р а 

практика, даже и КЗК се наме-
си, че не било нормално да има 
минимални цени на нощувките. 
За мен не е точно така. Имаме 
примери с въведени минимал-
ни цени - на такситата, които се 
определят от общинските съве-
ти, на хонорари на нотариуси-

те, които се определят на база 
материален интерес. Регулация 
има и в други сектори. Защо 
да няма и тук? Но съзнавам, че 
няма да е достатъчно ефектив-
но, защото туристическата ус-
луга не е само нощувка. Може 
някой да даде висока нощувка 
на туристите, но в същото вре-
ме да даде безплатни услуги 
като СПА, закуска и така ната-
тък. Друг може да даде ниска 
нощувка, но като влезеш в този 
хотел и започнеш да си плащаш 
другите услуги на двойни цени, 
то е същото. За мен единствени-
ят вариант е да се разбере сами-
ят бизнес, представителите му 
да си стиснат ръцете, да напра-
вят цените високи и да оцелява 
този, който дава най-добрата 
услуга.

- Като говорим за бранша, 
нека отчетем и още един про-
блем, свързан със сивия сектор 
и скритите нощувки. Как ще 
се справите с него?

- Близо 870 000 лева са съ-
браните средства от туристи-
чески данък в Банско за 2018 
г., това стана ясно по време на 

заседание на Консултативния 
съвет по туризъм към местната 
администрация, който свиках 
наскоро. Не е тайна, че сумата 
е по-малка от събраната за 2017 
г. Анализите сочат, че част от 
реализираните нощувки се кри-
ят. Предвиждам среща с пред-
ставители на НАП, на която да 
обсъдим по-ефективни методи 
за проверки на неизрядни места 
за настаняване. Държавата губи 
от една укрита нощувка десет 
пъти повече в сравнение с об-
щината. Затова усилията трябва 
да бъдат общи и координирани.

- Работите ли по нови про-
екти за развитието на Бан-
ско?

- Не спираме да работим в 
тази посока. Искам да си завър-
шим улица „Пирин“, защото 
това не е просто една улица, а 
представлява връзката на ста-
рия град, на центъра, с туристи-
ческата зона. Това нещо, докато 
го нямаше, докато не същест-
вуваше и улица „Гоце Делчев“, 
туристите си оставаха горе в ту-
ристическата зона. Някои от тях 
даже не знаеха, че има център в 
Банско, мислеха, че е горе. Сега 
с тези улици ще слизат долу, 
което ще оживи допълнително 

града ни през зимата, не само 
през лятото. Довършването на 
улица „Пирин“ си остава клю-
чово.

Друг важен проект е възста-
новяването на дървения мост, 
който бе отнесен преди две 
години. Направихме отличен 
проект за моста, той ще бъде 
от ковано желязо, но за да го 
сложим, трябваше да „събе-
рем“ река Глазне, защото това 
навремето е било краят на сте-
ните. Правим стените, монти-
раме моста, отделя се място 
за една улица, която ще стига 
в ски зоната. Имаме проект за 
пространствата около реката, 
които ще станат невероятен 
парк. Това като стане в своята 
цялост, тогава ще изградим и 
медицински център. Не можем 
да го построим сега, преди да 
„подпрем“ реката. Районът ще 
се превърне в нов квартал с 
различна визия. Другото, което 
ще направим, е околовръстният 
път, който скоро ще започнем да 
строим. Отсечката е от входа на 
град Добринище до хотел „Тан-
не“. Вече няма да се налага да 
влизат в града туристите, които 
идват от Гърция, за да отидат 
към ски зоната, а ще минават по 
новия път и ще стигат до ски зо-
ната. Новата и модерна детска 
градина, чието строителство 
вече започна, ще довършим  и 
тази година ще я открием. Че-
тири улици имаме да ремонти-
раме по Програмата за селски-
те райони. В двора на Горския 
техникум ще осъществим една 
стара моя идея. Проблемът е, 
че пространствата около сгра-
дите на учебните заведения не 
ги използваме функционално. 
Огромни дворове, които вече са 
полуразрушени, никой не спор-
тува там. Затова сме направили 
един голям проект за двора на 
техникума с футболни игрища, 
тенис кортове, с трибуни, ще 
направим модерен спортен ком-
плекс. Ще се ползва и от учени-
ците, и от жителите на Банско. 
Езерото в градския парк, което 
ще ремонтираме, пък ще даде 
завършек на целия ремонт на 
парковата зона.

Банско има всичко, за да е световен топ курорт
(Продължение от стр. 1)

Д-р 
Васил Козаров,
съдов хирург, 

ще приема 
на 16 март 

в МЦ „Свето 
Благовещение“ –

Банско 
тел. 0898778701
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Февруари е студен зимен ме-
сец, но наближаващата пролет 
кара градинаря да бърза с под-
готовката за нейното посреща-

не. Щом земята се позатопли, 
различни зеленчуци ще озеле-
нят градината. Но за това трябва 
да се засеят семена, да се отгле-
да разсад. Доматите на открито 
или под полиетилен се отглеж-
дат чрез разсад. Още в началото 
на месеца се засяват семената 
на домати, които ще се отглеж-
дат в полиетиленови оранжерии 
с единично покритие в Южна 
България. По това време се за-
сяват семената за отглежданите 
в оранжерии под двойно покри-
тие (едното е тунел) в Северна 

България, а 7-10 дни по-късно 
и за единично. Гъстият разсад 
за ранно полско производство 
започва да се сее в Южна Бъл-

гария около 10 февруари, а на 
север от Балкана около 20-ти. 
За 10 кв. м са необходими не 
повече от 0,3 г семена. За да не 
прерарастват растенията, след 
поникването, през деня се под-
държа малко по-ниска темпе-
ратура, а след това се повиша-
ва до 18-20 градуса. В облачни 
дни и през нощта трябва да е с 
2-4 градуса по-ниска. Гъстият 
разсад от ранните посеви през 
миналия месец, предназначен 
за отглеждане на домати в поли-
етиленови оранжерии с трайно 

и двойно покритие през месеца 
достигат фазата, в който се пи-
кират. Този момент не бива да 
се пропуска. Пиперът за ранно 

полско производство трябва 
да бъде засят за отглеждане на 
разсад още до края на първото 
десетдневие на февруари. От 
по-късните посеви се получа-
ва и по-късна продукция или с 
други думи средно ранна, което 
ще рече, че и старанието губи 
смисъл.

 За нормалното развитие на 
пиперовия разсад се поддър-
жа температура 22-25 граду-
са в слънчеви дни, около 20 
в облачни, а през нощтас 3-4 
градуса по-ниска от дневната. 

Патладжанът, който ще се от-
глежда на открито, се засява 
за производство на разсад до 
средата на февруари. Отглежда 

се при същите температурни и 
светлинни условия, при какви-
то и пиперът. Ранното зеле и 
ранният карфиол се засяват за 
отглеждане на разсад през пър-
вата половина на месеца според 
района и неговите климатични 
особености. След поникването 
температурата се понижава до 
7-8С и след около седмица се 
повишава най-много до 15-16С. 
Грахът и баклата се засяват на 
открито, при първа възможност, 
още през февруари, обикновено 
към края му. Те са студоустой-

чиви растения и засети по това 
време най-добре използват про-
летната влага. Ако през февруа-
ри не възникнат такива условия, 

използва се пър-
вата възмож-
ност през март. 
Лукът, за са се 
отгледа от семе 
без предвари-
телно производ-
ството на арпа-
джик, се засява 
през февруари, 
най-късно до 
първите дни на 
март.

 От по-късни 
посеви се по-
лучават лоши 
резултати. За 
целта се използ-
ват и подходящи 
сортове. Цели-
ната за ранно 
производство се 
засява в полу-
топли парници 
между 10 и 20 
февруари. Се-
мената й никнат 
много бавно. С 
цел да се ускори 
понкиването се 
потапят за 1-2 
секунди във вря-
ща вода. След 
това се рътят. 
Така те поник-
ват за 8-10 дни. 
За 10 кв.м. площ 

е необходим разсад получен от 
0,1-0,15 г семена. Репичките се 
засяват на полето след 20 фев-
руари до 5-10 март. Сеитбата се 
извършва ръчно, разпръснато 
или механизирано редово през 
10-12 см, на дълбочина 1,5-2 
см. Необходими са 25-30 г семе-
на за 10 кв.м площ. Салатите се 
засяват в топли парници до 10 
февруари или други отопляеми 
помещения. За 10 кв.м. площ се 
засяват ръчно 0,2-0,25 г семена 
и се покриват с 1-1,5 см торо-
почвена смес.

Важни мероприятия в градината през февруари
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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 93000

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

МЕРАКЛИЙСКО СВИНСКО

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”

М. МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен детски кон-
курс за красота „Little Miss & 
Mister Galaxy 2019”

21-23 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен Балетен 
Фестивал

21.03.-„Пепеляшка”
22.03.-„Лебедово езеро”
23.03.-„Пепеляшка” – 12:00 

ч.
23.03.-„Пепеляшка” – 18:00 

ч.

Необходими продукти
500 г свинско бон филе
300 г гъби
2 глави лук

150 г топено сирене
800 г доматен сос или дома-

тено пюре, размито във вода
100 г кашкавал
подправки по избор

Начин на приготвяне
Месото се нарязва на кубче-

та и се запържва с нарязания 
на дребно лук, прибавят се 

гъбите и пак се пържи. Пре-
ди да стане готово, се добавят 
топеното сирене, кашкавала и 
доматената салца и се оставя 
да се сгъсти соса, накрая се 
поръсва с подправки.

Пижо и Пенда са вдъхновили изработването 
на многобройни мартенички с техния лик, 

защото историята на любовта им се преда-
ва от уста на уста в народното творчество. 
Тя става символ на новото начало и възраж-
дащата се пролетна природа. Така и до днес 
Пижо и Пенда ни наблюдават всяка година 

от мартеничките и ни напомнят, че силата 
на любовта облагородява човека и го прави 

безсмъртен.
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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. 
За някои ядовете са административни.

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Става дума както 
за работата, така и за лични дела. Някои 
се стягат за път.

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас. Но в любовта 
– без големи надежди.

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. И в работа-
та, и в личния живот дръжте умерената 
линия.

Периодът е доста емоционален за 
вас. Идва с много и най-различни нови-
ни. Има и хубави, има и лоши. Старайте 
се да контролирате нервите си, за да не 
допуснете грешка или да изпуснете ня-
коя дума.

В началото на нещо ново сте. Мо-
ментът е важен за работата или бъдеще-
то на важен проект. Затова нека вашата 
вяра прерасне в дълбока увереност и 
нагласата за победа ще ви отведе до 
целта. Домашни тревоги.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли 
и възможни усложнения. Заложете на 
бавния растеж и в работата.

Не бързайте, а се опитайте да погле-
днете на нещата отстрани. Запазете дис-
танция, за да видите картината в цялост 
и бъдете независими в изводите и съжде-
нията си. За някои проблемите са адми-
нистративни.

Познанствата с хора от най-различни 
среди ще изиграят важна роля във връз-
ка с делата ви. Не се колебайте, важното 
е веднъж да започнете, после всичко ще 
върви от само себе си. Радват ви домаш-
ни новости.

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

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.

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. 
Днешните новини и събития внасят про-
мени в плановете ви.

25 Св. Тарасий, архиеп. Константинополски

26 * Св. Порфирий, еп. Газки. Св. мчк Севастиан. Св. Серафим 

Софийски Чудотворец

27 Преп. Прокопий Декаполит, изповедник

28 Преп. Василий, изповедник. Св. мчца Кирана Солунска

1 Св. прпмчца Евдокия Илиополска

2 Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски (Задушница) (Тип. с. 417)

3 † Неделя Месопустна (Месни заговезни). Св. мчци Евтропий, 

Клеоник и Василиск. Ден на Освобождението на България от ос-

манско иго. Гл. 7, утр. ев. 7, ап. 1 Кор. 8:8-9:2 (с. 317), лит. ев. Мт 

25:31-46 (Тип. с. 418)



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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