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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Б а н -
скалии с 
о с о бе н а 
го р д о с т 
п о с р е -
щат всяка 
г о д и н а 
този ден. 
Гр а д ъ т, 
дал на 
България 
Паисий, 
Н е о ф и т 
Р и л с к и , 
художни-
ци, поети, 
п р о с в е -
тители и 
к н и ж о -

Банско и тази година посрещна 
светлия празник под звуците 

на безсмъртния химн 
„Върви, народе възродени!“

(Продъл-
жава на 

стр. 4)

По покана на кмета Иконо-
мов на посещение в Банско бе 
министърът на труда и социал-
ната политика Бисер Петков. 
Двамата откриха новата Со-
циална кухня към Домашния 
патронаж. Икономов използва 
събитието, за да благодари за 
подкрепата, която получава 
Общината от Министерство-
то, в реализирането не само 
на този проект, но и на реди-
ца други. В своето слово, ми-
нистърът даде висока оценка 
на общината, като партньор в 
политиките на правителство-

Нова социална 
придобивка в Банско

(Продължава на стр. 3)
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ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

И тази година кметът Георги 
Икономов подари великолепно 

изпращане на абитуриентите 
от професионалните гимназии 
в града. 

Дванайсетте арки - в бяло, зе-
лено и червено, отново грейна-
ха на централния площад, за да 
минат под тях зрелостниците в 
най-красивата вечер от техния 
живот, под аплодисментите на 
учители, родители, приятели и 
граждани.

Вълнението бе обзело всички 
на площада, но най-развълну-
ван бе кметът, който се обърна 
към красивите момчета и моми-
чета с думите: 

„Скъпи абитуриенти, прия-
тели,

В навечерието на дипломи-
рането ви ви пожелавам да 
последвате мечтите си, да 
станете граждани на света, 
но преди всичко да останете 
българи! Не забравяте откъде 
сте тръгнали и онова съкрове-
но място, където са вашите 
корени.

Пожелаваме ви да бъдете 

умни и дръзки, да виждате 
доброто и красотата около 

себе си и да ги създавате! По-
някога това ще бъде изключи-

телно трудно. Но аз вярвам , 
че е по силите ви, с вашето 

присъствие, да 
направите све-
та по-различен, 
по-цветен и 
усмихнат.

Ц е н е т е 
това, което 
п р и т е ж а -
вате – мла-
дост, сила, 
с в о б о д а ! 
Отстоявай-
те с воля и 
дух себе си и 
своето щас-
тие! Не за-
б р а в я й т е 
своите учи-
тели, своите 
п р и я т е л и , 
хората, кои-
то бяха до 
вас. 

Държа да 
знаете, че ви-
наги можете 
да разчита-
те на мен.

От сърце ви 
желая здраве и 
успехи във всич-

ки добри и смели начинания, 
които ви предстоят!

На добър час, млади прия-
тели. Нека Банско се гордее с 
вас!“

Всички абитуриенти се 
снимаха с градоначалника за 
спомен от вечерта, в която те 
прекрачват в живота като само-
стойни граждани.

Празнична заря сложи край 
на ритуала, а младите хора по-
теглиха към същинската част от 
вечерта- абитуриентските бало-
ве.

Започнал с безсмъртния химн 
"Върви, народе възродени" и 
завършил с полетели в небето 
бели, зелени и червени балони. 
24 май 2019 ще остане като емо-
ционален и вълнуващ спомен за 
хората от Банско.

Кметът Георги Икономов подари 
великолепно изпращане на абитуриентите

от професионалните гимназии в града
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то в социал-
ната сфера и я 
обяви за ета-
лон на взаимо-
действие меж-
ду централна 
и местна власт. 
Той не скри и 
отличните си 
в п еч атл е н и я 
от посещение-
то си в Дневен 
център "Здра-
вец" и Защите-
ните жилища, 
като поздрави 
кмета за усло-
вията, които 
са създадени, 
за да могат по-
требителите да 
живеят добре, 
да се социали-
зират и дори 
да мечтаят за 
бъдещето. Ми-

нистърът остана впечатлен и от 
броя на социалните услуги, кои-
то Община Банско предлага - 17 
на брой и от обстоятелството, 
че продължава да надгражда в 
интерес на гражданите.

Именно в изпълнение на ан-
гажиментите към хората, бе ре-
ализирана и днешната социална 
придобивка. Старата кухня не 
само бе морално остаряла, но и 
с по-нисък капацитет, днес вече 
е в миналото. 

Общината реновира ста-
ра сграда и успя да постигне 
проектно съфинансиране. Са-
нирането и изграждането на 
покрива бе финансирано чрез 
програма „Красива България”, 
на стойност 214 210.00 лева, а 
съвременното оборудване се 
осъществи чрез проектното фи-
нансиране от Фонд „Социална 
закрила” и Община Банско.

С днешната придобивка и 
чрез най-новия проект за ин-
тегрирани здравно - социални 
услуги - “Патронажна грижа”, 
социалните услуги в Общината, 
не само се увеличават, но и при-

добиват ново качество.

Нова социална 
придобивка в Банско

(Продълже-
ние от 
стр. 1)

Две малки звезди от Школата на Марин 
Бърдарев ще изгреят на сцената на Лет-

ния театър в  Сандански.
Радостина Кехайова и Иван Джолев са 

класирани за участие на фестивала „Дет-
ски Пирин Фолк – 2019”, който ще се 
проведе на 30-ти август в Летния театър 
в  Сандански и ще бъде излъчен директно 
по три национални медии. 

Журито в състав: Георги Андреев – 
председател, Гуна Иванова, Бинка Добре-
ва, Валери Димчев и Зорица Органджиева 
избраха двайсетте деца от цялата страна, 
които ще вземат участие във фестивала. 

Радостина ще изпее „на живо” песен-
та „Садила мома”, а Иван Джолев ще се 
представи с песента „Еленко моме, ма-
ленко”, продуцирани от техния учител 
Марин Бърдарев.

Интервютата на децата и журито на-

правени по време на конкурса можете да 
гледате на сайта на фестивала – pirinfolk.
com, както и на фейсбук страницата 
https://www.facebook.com/pirinfolk

Радостина и Иван участват в национал-
ни конкурси и фестивали като „Орфеево 
изворче”- гр. Стара Загора, „Орфееви та-
ланти” – гр. Калофер и гр. Пловдив, му-
зикалната класация на „радио Хоризонт” 
- „Млади фолклорни таланти” в Студио 
1 на БНР – гр. София. Участват в запис-
ването на Първия самостоятелен албум 
на Школата по народно пеене и народни 
инструменти, както и участия на общи 
концерти с едни от най-известните музи-

канти от шоубизнеса в България органи-
зирани от Марин  Бърдарев с подкрепата 
на Община Банско.

Две малки звезди от Школата на 
Марин Бърдарев ще изгреят на сцената 

на Летния театър в  Сандански



вници, видя празника на бъл-
гарското слово през грейналите 

очи на своите деца, които след-
ват заветите на великите свои 
предци. На вълнуващо търже-
ство кметът Икономов се обър-
на към своите съграждани с 
думите - "Ние имаме хиляди по-
води да бъдем с високо вдигна-
ти глави, когато погледнем на-
зад в историята и си спомним, 
че държавата ни е била силна не 
само с меча, но и със словото.

На празника, повече от всеки 
друг ден, трябва да благодарим 
на нашите учители. На хората 
посветили живота си на мисията 
да проправят път и да откриват 
нови хоризонти пред бъдещите 
поколения. Да градят личности.

Трябва да благодарим на дей-
ците и творците на културни 
ценности, защото, нашата об-
щина е не само световен курорт, 
но и територия на духа.

Празникът на Светите бра-
тя Кирил и Методий е денят, в 
който славим делата български, 
прекланяме се пред енергията и 
стремежа на всички просвети-
тели, пазители на духовността 

и българската 
памет."

Ко н ц е р т ъ т 
зарадва мно-
жеството с  
вдъхновените 
и з п ъ л н е н и я 
на "Силвана 
денс", малки-
те танцьори от 
ДГ "Здравец", 
"Арт денс", 
А л е к с а н д р а 
Калчева, "Бан-
ска младост и 
състава "Заба-
вление". 

След кон-
церта и тази 
година Об-
щината даде 
традиционния 
п р а з н и ч е н 
обяд за про-
светните и 
културни дей-
ци, с домакин 
кмета Иконо-
мов.

(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

Банско и тази година посрещна 
светлия празник  под звуците на безсмъртния

химн „Върви, народе възродени!“



5ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

С началото на юли истински 
лятното време дойде, а с него – 
и летните горещини. Време е да 
поговорим за високите темпера-
тури и какви мерки да вземем, 
за да не прегреем и да останем 
хидратирани.

Основната опасност от лят-
ната  жега е, че тя буквално 
„разболява” тялото ни – кара 
ни да се чувстваме отпаднали, 
немощни, а дори не малко пъти 
води до по-сериозни здраво-
словни проблеми като подуване 
и отоци, високо кръвно наляга-
не, сърцебиене, а за съжаление 
в не малко случаи и до фатален 
край от прегряване и дехидра-
тиране.Двата основни фактора, 
които възпрепятстват тялото да 
се охлажда правилно в летните 
горещини са:Висока влажност 
– тя пречи потта да се изпари 
във въздуха , което от своя стра-
на пречи на тялото да освободи 
топлина толкова бързо, колкото 
му е необходимо

Лични фактори – възраст, те-
гло, хидратация, сърдечно-съ-
дови заболявания, ментални 
проблеми, лошо кръвообраще-
ние, слънчеви изгаряния, упо-
треба на цигари, алкохол и 
наркотици, употреба на силни 

лекарства – всички те оказват 
съществено влияние на способ-

ността на тялото да може да се 
охлади естествено.

В най-висок 
риск са хора-
та на възраст 
над 65 години, 
деца под 2 го-
дини и хора с 
хронични забо-
лявания.  Ако в 
обкръжението 
си имате човек 
от тази група, 
е важно да сле-
дите не само за 
своето охлаж-
дане, но да се 
грижите и за 
неговото.

Ето кои са 
трите основ-
ни неща, кои-
то трябва да 
направите в 
най-големите 
летни горе-
щи, за да не 
прегреете:

Приемайте 
д о с т а т ъ ч н о 
течности – 
всеки е чувал 
за нормата от 
2 литра вода 
на ден. През 
най-големите 
жеги е добре 
тя да бъде уве-
личена. Наши-
ят съвет е да 
консумирате 
охладени на-
питки, но не 
прекалено сту-
дени. Някои 
хора вярват, че 
ако консумират 
напитки с тем-
пературата на 
околната среда 

(например топъл чай), това ще 
изравни тяхната телесна темпе-

ратура с нея и ще ги накара да 
се чувстват по-добре. Нашето 
мнение обаче е, че тази техни-
ка е грешна, тъй като топлите 
напитки допълнително загряват 
тялото и го карат да се поти, а 
особено когато е влажно, това 
не е никак добър подход – тяло-
то ви може да прегрее, защото 
потта не се изпарява достатъч-
но бързо. Консумацията на пре-
калено студени напитки, приети 
много бързо, също не е добър 
вариант, тъй като тялото може 
да получи шок от температур-
ната разлика. Затова, консуми-
райте умерено. И без алкохол!

Стойте на хладни места и 
проветриви места, далеч от 
пряко слънце – когато сте на 
къмпинг това може да е доста 
трудна задача, особено ако сте 
на палатка и няма къде да вле-
зете на закрито. Затова, когато 
планирате почивката си, помис-
лете добре къде точно ще раз-
положите лагера си. В летните 
горещини изберете място до 
вода – река, море, язовир. По те-
чението на реките обикновено е 
доста по-хладно и проветриво, 
а водата, която слиза от плани-
ната е студена и охлажда въз-
духа наоколо. Морето пък носи 
бриз, който разсейва нагрява-
нето на въздуха от слънчевите 
лъчи. Изберете място, на което 
влизането във водата е разреше-
но – това също може да ви по-
могне за охлаждането на тялото 
и ще ви хидратира допълнител-
но. Не на последно място – раз-
положете лагера си на сянка. 
Не разчитайте на това, че имате 
стабилна тента – под нея възду-
ха се загрява и запарва, колкото 
и вентилирано да е платнището. 
Най-добре се ориентирайте под 

естествената сянка на дърве-
тата. И не палете котлоните и 

барбекюта-
та на обяд 
– стоейки 
до огъня и 
топлинат а 
ще се нагре-
ете допъл-
нително без 
да усетите. 
Най-добре 
за обяд хап-
вайте нещо 
лекичко или 
приготвяйте 
храната си 
предвари -
телно, ко-
гато е хлад-
но. Следете 
имате ли 
нужда от 
помощ при 
о х л а ж д а -
нето на тя-
лото – ако 
спонтанно 
у с е т и т е 
слабост, от-
падналост, 
умора, при-
лошаване , 
с в е т о въ р -

теж или гадене – потърсете 
помощ от околните. Мерките, 
които трябва да вземете в този 
момент, са да измерите кръв-
ното налягане и да охладите 
тялото, но не прекалено ряз-
ко. Помолете ги да ви донесат 
чаша студена вода, да ви увият 
в студен, мокар чаршаф, да ви 
преместят на по-хладно място. 
Ако трябва дори се преместете 
в колата, запалете я и пуснете 
климатика.  При нужда се оба-
дете на спешна помощ. Други 
важни правила, които всеки от 
нас знае, но все пак ще напом-
ним са:

Пийте повече вода, отколко-
то обикновено и не чакайте да 
ожаднеете. Крампите/схваща-
нето на мускулите може да е 
един от симптомите, че тялото 
ви е дехидратирано и има опас-
ност да прегреете.

Избягвайте физически дей-
ности и спорт на открито, осо-
бено в средата на деня

Ако се наложи да се движите 
по-интензивно, започнете леко 
и постепенно увеличете темпо-
то. Не се напрягайте спонтанно.

Носете максимално леко об-
лекло и отворени обувки

Слагайте слънцезащитен 
крем, за да не изгорите и стойте 
на сянка

Вземайте студен душ или 
влизайте в хладна вода

Старайте се да не оставате 
сами. Грижете се и за околните. 
Следете те как се чувстват, осо-
бено ако сте с възрастни хора и 
малки деца.

Следете прогнозата за време-
то и съобразявайте престоя си 
на открито с нея.

Желаем ви свежи и приятни 
летни дни!

Как да се справим с летните горещини?
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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

БАНИЦА - ТУТМАНИК

05 ЮНИ

Читалище „Н. Вапцаров 

2010” - с. Филипово

Честване на Рамазан - Бай-

рам

1-9 ЮНИ

Читалище „Н.Вапцаров”

Концерт-продукции на кла-

совете на Детската школа по 

изкуствата

07 –14 ЮНИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Театрален фестивал „На 

публиката с любов”

19 ЮНИ

Площад „Възраждане”

Ден на почит към делото на 

преподобни Паисий Хилен-

дарски

29 ЮНИ

Площад с. Кремен

Културна програма по слу-

чай Петровден

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

12-14 ЮЛИ

Градски парк

Фестивал на българското 

народно творчество „Фол-

клорна магия” 

20 ЮЛИ

Централен площад              

„Н. Вапцаров”

Музикален фестивал/Турне 

лято

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г кори за баница
400 г кисело мляко
1 ч.л. сода бикарбонат
4-5 бр. яйца
400 г сирене
5 с.л. олио

250 г масло
брашно (2 ч.ч. + 4 с.л.)
щипка сол

Начин на приготвяне
Содата се гаси в киселото 

мляко, разбърква се с яйцата 
и натрошеното сирене, доба-
вя се брашното (2 ч.ч.) и се 
разбърква добре. Всяка кора 
за баница се поръсва обилно 

със сместа, навива се на руло, 
набръчква се и се подрежда в 
намазнената с олио тавичка в 
кръг или на пурички в зави-
симост от формата на тавата. 
След запълването на цялата 
тава, баницата се нарязва на 

не големи парчета. Маслото 
се разтопява на котлона, до-
бавят се 4 с.л. брашно и щип-
ка сол (в случай, че сиренето 
не е много солено). Баницата 
се залива със сместа - задъл-
жително първо на разрезите 
на парчетата. 

Пече се в предварително 
загрята фурна на умерена 
температура.

Пикник на кмета Икономов с пенсионери-
те от клуб „Радон Тодев“ на манастирчето 

„Палигоден“
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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. 
Интимна радост. 

В началото на нещо ново сте. Успехът 
на начинанията ви зависи изключително 
от вашата предприемчивост и издръж-
ливост. Откриете ли ги в себе си, ще 
убедите и околните в своята правота, а 
перспективите са най-благоприятни. 

Не правете прибързани стъпки и бя-
гайте от риска. Необходимо ви е още 
време, докато изработите ясно станови-
ще и добиете увереност в себе си. Става 
дума за бъдещето на нещо важно за вас, 
или за работата. 

Сами ще забележите в новите въз-
можности шанс да направите профе-
сионален пробив. Резултатът може да 
се окаже много над очакванията ви, 
така че не изпускайте момента. На 
подкрепа обаче не разчитайте.

Седмицата идва с разнородни но-
вини и промяна в първоначалните ви 
планове. Налага се да действате спо-
ред новите обстоятелства и да покаже-
те умение да импровизирате. Радват 
ви придобивки и домашни новости. 

Деликатната ви чувствителност ще 
позволи да отличите изпълнимото от 
неизпълнимото, полезното от безпо-
лезното. Дайте достатъчно време, за 
да си изясните нещата в цялост и да 
добиете увереност в себе си. 

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. 
Не става дума за обичайните всекиднев-
ни ангажименти, а за бъдещето на нещо 
важно за вас. Някои се стягат за път. 

Дойде ред на дългоочаквани но-
вини и известия. Най-после ще по-
лучите повече яснота за нещата и ще 
можете да определите какво да бъде 
поведението ви в бъдеще. Но вкъщи, 
уви, личат тревоги. 

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота, а перспективите са най-благо-
приятни.

Обърнете внимание на новина, 
хвърля съвсем нова светлина на не-
щата. Може да е за работата, може да 
е в личен план. Хубавото е, че ще сте 
наясно както със ситуацията, така и с 
тенденциите на нейното развитие. 

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. Жела-
ни домашни новости. 

Познавате не само своя потенциал, 
но и възможностите, с които разпола-
гате. Бъдете решителни и пристъпете 
смело към своите проекти както в рабо-
тата, така и в личния живот. Тревогите 
сега са с човека до вас.

3 Св. мчк. Лукилиан. Св. Маркелин. Преп. Атанасий Чудотворец
4 Св. Митрофан, патр. Цариградски (Отдание на Неделя на Слепия) 

(Тип. с. 469)
5 Св. свщмчк Доротей, еп. Тирски. Преп. Петър Корицки (Отдание 

на Пасха) (Тип. с. 470)

6 † Възнесение Господне (Спасовден) (Тип. с. 471)
7 Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия
8 Св. Ефрем, патр. Антиохийски. Св. вмчк Теодор Стратилат. Св. 

Марк и Юлий Доростолски

9 † 7 Неделя след Пасха на св. Отци от Първия вселенски събор. 
Св. Кирил, архиеп. Александрийски. Гл. 6, утр. ев. 10, ап. Деян. 20:16-
18 (с. 50), лит. ев. Ин 17:1-13 (Тип. с. 473)



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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