
Информационен седмичник за Банско и региона • Брой 18 (157), Година IV, 29 април – 5 май 2019 г. • Разпространява се безплатно

Природа, 
Традиции, 
Модерност

За поредна година 
Община Банско зае 
място в челната трой-
ка сред българските 
институции по про-
зрачност, класирани 
чрез задълбочено про-
учване от Програмата 
за достъп до инфор-
мация. 

Това стана ясно по 
време на годишната 
пресконференция на 
неправителствената 
организация, прове-
дена днес в Пресцен-
търа на БТА в София, 

Община Банско – отново 
лидер в прозрачността

(Продължава 
на стр. 3)

Вече 125 години най-старата 
културна организация в града 
ни осъ-
щ е с т -
в я в а 
б л а г о -
р о д н а -
та си 
м и с и я 
в полза 
на поко-
ленията. 
В пре-
пълнена 
зала над 
150 са-
м од е й -
ци по-
л у ч и ха 
бурните 
овации 
на пуб-
ликата. 

Спек-
такълът 

бе подготвен от творческия 
колектив Силвия Терзиева, 

„Букет за Цветница“ – 
сто двайсет и пет години 

читалищно дело в Банско
(Продължава на стр. 3)
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Четири прекрасни девойки от 
Банско позираха пред Георги 
Ангелов – „Връзки с общест-
веността“ към Община Банско, 
и Александра Клечорова – ре-
портер в информационния сайт 
„Инфомрежа“. при реализация-
та на проекта "Вапцани айца - 
цветни моми". Община Банско 
и Инфомрежа поеха обща кауза, 
с която да покажат красотата на 
планинския град през велик-
денските празници.

Традиционната украса в града 
заблестя заедно с прекрасните 
момичета, облечени в цветни 
носии, носещи в ръка символи-
те на Цветница и Великден.

Снимките можете да видите 

на www.bansko.bg или на www.
infomreja.bg.

Ще бъде експонирана и из-
ложба в Посетителския инфор-
мационен център на 25.04. – Ве-
лики четвъртък, 

в навечерието на най-светлия 
християнски празник Въскресе-
ние Христово.

Изложбата ще бъде открита 
точно в 18 ч. от репортера на 
Инфомрежа Александра Кле-
чорова, а на нея са поканени 
всички, които искат да се насла-
дят на красотата на Банско и ху-
бостта на местните момичета. 
Проектът се реализира под па-
тронажа на кмета на Общината 
- Георги Икономов.

Община Банско 
и Инфомрежа реализираха

фотопроект „Вапцани 
яйца – цветни моми“

На официална церемония, 
Българската федерация по ски 
закри един от най-успешните 
си зимни сезони, на която при-
състваха едни от най-големите 
имена в белия спорт. За отлич-
ното провеждане на Светов-

ната купа в Банско, която бе 
най-голямото спортно събитие 
в България за 2019-а, прези-
дентът на БФСКи Цеко Минев 
награди заместник-министъра 
на младежта и спорта 
доц. Стоян Андонов, 
кмета на община Бан-
ско Георги Икономов, 
Виктор Гичев - дирек-
тор на състезанието, 
Мая Христоскова - 
изпълнителен дирек-
тор на домакините от 
"Юлен". 

С награди за купа 
„България“ и „Надеж-
ди“ бяха отличени 
състезателите от клуб 
(Юлен) в различните 
възрастови групи: 

Купа България
• Жени - Симона 

Скробанска "Юлен"
• Мъже - Камен 

Златков СК Мотен

Наградите връчи г-н Иван 
Гребенчарски, координатор на-
правление "Алпийски ски" в 
БФСки

Купа „Надежди“, старша въз-
раст

• Момичета - Юлия Златкова 

"Юлен"
• Момчета - Костадин Кафе-

ринов "Юлен"
Купа „Надежди“, младша въз-

раст

• Момичета - Бояна РАДЕВА 
СК Юлен

• Момчета - Марко Семер-
джиев СК Пампорово

Купите връчи Пепа Мицева, 
генерален секретар на БФСКи

По традиция, на тържеството 

бе отделено специално внима-
ние и на ветераните на белите 
спортове, които през последния 
сезон са навършили кръгли го-
дишнини.

Кметът на общината 
Георги Икономов 

с награда от Българската 
федерация по ски 
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където бяха представени ре-
зултатите от годишния одит на 
интернет страниците на българ-
ските институции, Рейтингите 
на активната прозрачност за 
2019 г. и Картата на финансова-
та, бюджетна прозрачност и ин-
тегритет на общините за 2019 г.

Община Банско е на трето 
място по прозрачност сред бъл-
гарските администрации. Про-
грама достъп до информация 
извърши преглед на интернет 
страниците на всички 564 ад-
министративни структури на 
изпълнителната власт на цен-
трално, териториално и местно 
ниво, публично правни субекти 
и независими органи на власт, в 
периода февруари – март 2019 
г.

Основната цел, която е изпъл-
нена именно от Община Банско 
и целия екип на кмета Иконо-
мов, е местната власт да изпъл-
нява задълженията си по Закона 
за достъп до обществена ин-
формация (ЗДОИ) и други нор-
мативни актове за публикуване 
на информация в Интернет, как 

отговарят и на заявления за дос-
тъп по електронен път.

Община Банско – отново 
лидер в прозрачността

(Продължение от стр. 1)

Елена Калайджиева, Дими-
тьр Врачков и 
Иван Чакъров, 
мъжки фол-
клорни групи 
с ръководители 
Димитьр Бист-
рин, Димитър 
Касапинов, Бо-
рис Хаджипо-
пов, младеж-
ка фолклорна 
група с ръково-
дител Атанас 
Я н ч о в и ч и н , 
женски фол-
клорни групи 
с ръководители 
Йорданка Мар-
кова, Йорданка Чорбаджийска, 

Надежда Хаджиласкова, певи-
ците Гергана Калайджиева и 
Кристина Кацарова, танцови 

формации с хореографи Десис-

лава Баханова и Райна Асева. 
В началото 
на концерта 

бе разположена 
изложба от 18 

цветни картини на отец Калай-

джиев, вдъхновен от пролетта, 

надвиваща над сивата и студе-
на зима. В края на спектакъла, 

кметът Георги Икономов поз-
драви читалищните 
дейци и самодейците 
за прекрасното пре-
живяване и пожела 
светли празници на 
участници и публика.

Тази година кон-
цертът бе благотво-
рителен, в подкрепа 
на дългогодишния 
треньор по биатлон и 
заместник - председа-
тел на ски клуб „Бан-
ско", Георги Джолев, 
средствата събрани 
по време на концерта 
са 4228 лева, които 
ще бъдат използва-

ни за лечението на нашия съ-
гражданин.

„Букет за Цветница“ – сто двайсет и пет 
години читалищно дело в Банско

(Продължение от стр. 1)
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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

ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

Учениците от 8, 9 и 10 класо-
ве , заедно със своите учители 
проведоха открит урок по исто-
рия, под ръководство на Елена 

Хаджипопова - главен учител в 
ПЛТГ "Никола Вапцаров". Ен-
тусиазмът на събитията от пре-
ди 140 години бе предаден на 
възпитаниците, които с интерес 
следяха поднесената им презен-
тация и попиваха от любопит-
ните факти за събитията. Всеки 

получи пакет с материали, лен-
тичка с трикольора и символите 
на държавността - герба, знаме-
то и химна на България. На 16 
април 1879 г. представителите 
на българския народ, събрани в 
старата българска столица, при-
емат Търновската конституция. 

Тя е първият български основен 
закон – възродил България за 
нов политически живот, про-
правил пътя й към модерно ев-
ропейско съществуване.

140 години Български парламент - урок по 
история в ПЛТГ „Никола Вапцаров“, Банско

На 2 април отбелязваме Междуна-
роден ден на Детската книга, а 23 ап-

рил е обявен за Световен ден на книга-
та и авторското право. По този повод 
библиотеката 
към читалище 
„Н. Вапцаров 
1894" организи-
ра всекидневни 
посещения на 
ученици от на-
чалния курс. 

Първокласни-
ци от НУ „ Св. 
Паисий Хилен-
дарски" и СУ 
„Неофит Рил-
ски" посетиха библиотеката за първи 
път. Децата изслушаха презентацията 
„Пътят на книгата" и показаха своите 
първи читателски умения, прочитай-
ки „ Молбата на книгата". С голям 
интерес и ентусиазъм малките чита-
тели разгръщаха книжките с красиви 
илюстрации. 

По-големите ученици от 2,3 и 4 

клас на СУ" Неофит Рилски" научиха 
как от скалните рисунки и папиру-

сите книгата е 
стигнала до нас 
и вече можем 
да я ползваме 
в електронен 
вариант. Уче-
ниците напра-
виха виртуална 
разходка в едни 
от най- инте-
ресните библи-
отеки в света с 
презентацията 
„3а книгата и 
библиотеките". 
Видяха как е 
изглеждала ан-

тичната Александрийска библиотека, 
наредена с папируси, като и новопо-

строената на нейно 
място. Узнаха, че 
най-красивата биб-
лиотека се намира в 
Прага, а най-дългата 
читалня в Дъблин, 
както и още много 
любопитни неща от 
света на книгата и 
библиотеките. 

Много са преиму-
ществата на нашия 
век – компютрите, 

телевизията, интернет, новите тех-
нологии, телефоните. Информацията 
може да се получи по много начини, 
но само в библиотеката книгите са 
достъпни за всички. Писменото слово 
присъства навсякъде и затова четене-
то е основно умение, което ще увели-
чава своето значение във всички сфе-
ри на живота.

Празници на книгата 
и словото в Банско
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На 6 май празнуваме Гер-
гьовден - един от най-големите 
празници в народния календар, 
отбелязван в чест на Свети Ге-
орги Победоносец и като Ден 
на храбростта и Българската 
армия. И както се пее в една 
българска народна песен: "Ху-
бав ден Великден, още по-хубав 
– Гергьовден..." Гергьовден е 
един от най-обичаните пролет-
ни празници, тъй като бележи 
началото на пролетта. Той е 
свързан с пробуждането на при-
родата и с раззеленяването на 
гори и ливади, насищащи въз-
духа с аромат на цветя, треви и 
билки. Това е причината праз-
никът да се нарича още "Цветен 
Георги". Какви са традициите и 
обичаите на Гергьовден?

Свети Георги Победоносец 
се почита както от християни, 
така и от мюсюлмани. Израснал 
в богато християнско семейство 
той се превръща в ревностен 
привърженик и защитник на 
Христовата вяра, поради което е 
изтезаван жестоко и обезглавен 
през 288 година от император 
Максимилиан. Той олицетворя-
ва идеалния войн, покровител 
на войската. Според народни-
те поверия и легенди е славен 
юнак, драконоборец и змеебо-
рец, който спасява девойка от 
ламята от долната земя и имен-
но този му образ е застъпен в 
иконографията - светецът про-

низва ламя със своето копие, 
възседнал бял кон.

Народните вярвания гласят, 
че Свети Георги и Свети Ди-
митър са двама братя близнаци, 
между които е поделена годи-
ната. От Гергьовден до Дими-
тровден е нейната лятна поло-
вина, а времето от Димитровден 
до Гергьовден бележи зимната 
й половина. Така Гергьовден 

предвещава настъпващото лято 
и поставя началото на новата 
стопанска година, 
поради което на 
празника се спазват 
много традиции и 
обичаи, свързани 
със земеделието, 
скотовъдството и 
здравето.

По стара бъл-
гарска традиция 
на Гергьовден във 
всеки дом се пече 
агне, а около праз-
ничната трапеза се 
събира цялото се-
мейство. Задължи-
телно е на софра-
та да присъства и 
обредният хляб, 
но е хубаво да има 
още агнешка дроб 
сарма, млечни про-
дукти, зелен лук, 
пресен чесън, варе-
но жито, баница и 
вино. Освен това не 
трябва да се дават 
млечни продукти 
назаем.

Стопанката на 
къщата става рано 
и премита двора, след което за-
кичва вратите с букет от здра-
вец, люляк и цъфнала клонка от 
плодно дръвче. Той се оставя да 
стои, докато изсъхне, а обичаят 
се спазва за здраве, берекет и 

щастие през 
цялата годи-
на. 

Задояване-
то на овцата, 
която се е 
сдобила пър-
ва с агънце 
през годи-
ната също е 
част от об-
редността на 
Гергьовден. 
Тя се окичва 
с венец от 
къпина, здра-
вец, глог и 
коприва, за-
вързан с чер-
вен конец, 
като същия 
се поставя 
и на вратата 
на кошарата. 
Задояването 
се извърш-
ва от млада 
жена, която е 
във фертил-
на възраст, 
а първа от 

него, през кухи стебла от деве-
сил, отпива млада жена, за да се 
раждат женски агънца. На мен-
чето също се привързва цветна 
китка с червен конец.

В този ден от годината за пър-
ви път в дома се прави прясно 
сирене, но не се осолява, за да 
не секне млякото на овцете. То 
се закичва с чесън, коприва, бук 
и глог.

Съществено място в обред-
ността на Гергьовден заемат зе-

ленината, цветята и цъфналите 
клонки, които символично пре-
насят силата на 
природата върху 
хората и домаш-
ните животни. 
Затова къщи-
те, стопанските 
помещения и 
градините по-
срещат празнич-
ното утро оки-
чени с букови 
клонки, клонки 
от разцъфнала 
ябълка или дру-
го плодно дръв-
че.

На този ден в 
земята се заравя 
първото червено 
яйце от предход-
ния Великден, за 
да е плодородна 
нивата. Най-ра-
нобудния от къ-
щата притичва 
до поляната, за 
да набере копри-
ва, с която след 
това шибва по 
ходилата всички 
у дома, за да не 
ги застига злото 
през цялата го-
дина.

В нощта сре-
щу празника, 
преди да пропе-
ят първи петли, 
хората се къпят 
в утринната роса 
за здраве, тъй 
като народните 
вярвания гласят, 
че по това време 
всичко е "повито 
с блага роса". В 

нея се къпят и жени, които вяр-
ват, че това ще им помогне да 

бъдат плодови-
ти. Според дру-
го народно вяр-
ване събраната и 
отнесена вкъщи 
гергьовденска 
роса притежава 
особена целеб-
на сила. За да 
получат изце-
ление, болните 
се къпят в "лява 
вода" - мястото, 
на което реките 
завиват наляво.

Наред с оби-
чаите за здраве 
и плодородие, 
на Гергьовден 
се извършват и 
обреди за про-
гонване на злите 
сили, които мо-
гат да отнемат 
плодовитостта 
и млечността 
на животните. 
Навремето се 
е правила така 
наречената за-
щитна магия, 

при която са използвани расте-
ния и храсти, покрити с тръни 

и бодли, жилещи и лютящи рас-
тения, както и такива със силна 
натрапчива миризма - чесън, 
коприва, къпина или глог.

По стара българска традиция 
агнето, което е първото мъжко 
родено през годината и най-чес-
то бяло на цвят, се заколва до 
източната стена на къщата или 
на свещено за местността мяс-
то, наречено оброчище. Преди 
това му се дава зелена тревичка, 
за да има храна за животните и 
близва сол, за да са сити всич-
ки, окичва се с венец от билки и 
към рогата му се прикрепя све-
щичка. С кръвта му се намазват 
бузките на децата, за да бъдат 
здрави, а останалата се излива в 
течаща вода, за да не секва бе-
рекета в къщата.

Обредният хляб се украсява 
с фигурки на агънца, овчарска 
гега и кошара. След това заедно 
с печеното агне се освещава и 
всички се събират около праз-
ничната трапеза, около която се 
играят гергьовденски хора. Мо-
мите се люлеят на люлки, всич-
ки се теглят на кантар за здраве, 
а накрая костите от агнето се 
заравят в земята.

На Гергьовден имен ден праз-
нуват: Георги, Гергана, Галя, 
Гинка, Ганка и Ганчо.

Традиции и обичаи на Гергьовден
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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 ФОТООКО

РУЛО СТЕФАНИ 

С ПАЛАЧИНКИ
06 МАЙ

Площад „Независимост“ 
– гр. Добринище

„Гергьовски люлки“ – въз-
раждане на традицията

06 МАЙ

Площад – с. Места

Честване празника на с. 
Места 

09 МАЙ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на Деня на Европа

11-12 МАЙ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

15-ти парад на ретро авто-
мобили

18 МАЙ 

Музеен комплекс – Банско

Международен ден на му-
зеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Европейска нощ на музеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 85 години от смър-
тта на Серафим Иванов Боя-
нов (1863-1934) – просветен 
деец и фолклорист/

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 145 години от 
рождението на Димитър Г. 
Молеров (1874-1961)

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване140 години от рож-
дението на проф. Константин 
Стефанов

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г кайма
1 бр. яйце
подправки по избор
3-4 готови палачинки
2 бр. варени яйца

1 бр. сварен морков
2-3 бр. кисели краставички
2-3 бр. гъби
подправки по избор
150 г кашкавал

Начин на приготвяне
Каймата се омесва със су-

ровото яйце и подправките 
и се слага в хладилника мал-
ко да се стегне, а през това 
време се варят 2 бр. яйца и 

моркова. Каймата се разпре-
деля върху лист хартия или 
найлонова торбичка, отгоре 
се разпределят палачинките, 
отгоре се редят морковите 
на ивички, краставичките, 

сварените яйца, гъбите и се 
подправя с подправки по же-
лание. Гъбите може и леко да 
се запържат, но аз ги сложих 
сурови. Всичкото това се на-
вива на руло и се запича до 
готовност, отгоре се слага 
кашкавала поръсва се с под-
правки по избор и се запича 
до зачервяване на кашкавала. 
Като рулото изстине добре, 
тогава се нарязва.

Банско грейна с великденска украса
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Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. 
Необходимо е време, докато изработи-
те ясно становище и добиете увереност 
в себе си. Става дума за бъдещето на 
нещо важно за вас. Служебни ядове.

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвайте 
интуицията си, ще ви подскаже какви са 
мотивите на другите, също тенденциите 
за развитие на ситуацията. За някои стар-
тират домашни промени.

Преценете кое е реално и кое не и 
след това търсете пътища и средства 
за осъществяване на своите намерения. 
Дайте си време, за да добиете ясна пред-
става и не се хвърляйте в необмислени 
рискове. Интимно разочарование.

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. За някои проблемите 
са административни.

Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да си 
подготвите резервен вариант. Имайте 
едно наум, възможни са разнородни изне-
нади и в работата, и в личния живот. Нео-
чакван обрат в любовта.

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. В 
любовта чувствата са смесени, но като 
цяло липсва надеждност. Домашни тре-
воги.

Моментът е важен за работата или бъ-
дещето на важен проект. Затова нека ва-
шата вяра прерасне в дълбока увереност 
и нагласата за победа ще ви отведе до 
целта. Радват ви придобивки и домашни 
новости.

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. Обградени сте с хора, 
съпричастни към идеите ви.

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. За някои най-важни са до-
машни проекти.

Ситуацията бързо се променя. Вложе-
те всички сили в започнатото, няма да съ-
жалявате. Разпределете добре времето си 
и действайте. Нагласата за победа най-си-
гурно ще ви отведе до целта. Оживление 
има и в любовта.

Достигнали сте до важен момент, така 
че не позволявайте никакви препятствия 
да попречат на устрема ви. Настъпва 
решаващата фаза, свързана с нови въз-
можности или освобождаване от стари 
проблеми.

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.

29 † Възкресение Христово. Св. ап и ев. Марк (Тип. с. 275, т. 1, вж 
с. 265, т. 1) Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец

30 † Възкресение Христово. Св. ап. Яков Зеведеев. Св. Донат, еп. 
Еврийски. Св. Игнатий, еп. Кавказки (Тип. с. 277-278)

1 * Светла сряда. Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. Св. 
Тамара Грузинска (Блажи се)

2 * Светли четвъртък. Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Вели-
ки (Тип. с. 283, т. 2, службата е като Тип. с. 265, т. 1)

3 * Светли петък. Живоприемни източник. Св. мчци Тимотей и 
Мавра. Преп. Петър, еп. Аргоски чудотворец (Тип. с. 458-459) (Блажи 
се)

4 * Светла събота. Св. прпмчца Пелагия
5 † 2 Неделя след Пасха Томина. Св. вмчца Ирина. Преп. Иеракс 

Египетски. Гл. 1, утр. ев. 1, ап. Деян. 5:12-20 (с. 9), лит. ев. Ин 20:19-31
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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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