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Природа, 
Традиции, 
Модерност

"На публиката- с любов" с всяка изминала година се пре- връща в истински празник за 
града, а салонът на читалище 
"Никола Вапцаров" вече труд-
но побира жадните за театър 
зрители. С играното над 400 
пъти хитово представление 
"Вечеря за тъпаци" на Сати-
ричния театър, бе дадено нача-
лото на осмото издание на те-
атралните вечери. От сцената, 
кметът на Общината Георги 
Икономов, който откри праз-
ниците, не скри вълнението 
си и каза, че се гордее, защо-
то интересът към театралното 
изкуство в Банско неимоверно 
расте. С аплодисменти бяха 
посрещани любимите актьори 
Христо Гърбов, Иван Бърнев, 
Веселин Ранков, Ани Вълча-
нова, Йорданка Стефанова 
и Калин Сърменов, които се 
раздаваха докрай през цялото 

За осми пореден път 
„На публиката – с любов“ 

вдигна завесата

(Продължава на стр. 4)

Публиката чакаше своите 
любими изпълнители четири 
часа преди обявеното нача-
ло, а площадът 
в града се оказа 
тесен, за да по-
бере хилядите 
млади фенове 
на Криско, Ми-
хаела Филева, 
Pavell & Venci 
Venc', TITA, 
Dara, V:RGO 
x TRF, Михае-
ла Маринова, 
BallaN, Yoana, 
Eva Parmakova, 
4Magic, ба-
лет Nova и DJ 
Doncho. Още в началото, 
обичаните български поп-ар-

тисти нажежиха до червено 
публиката, която пя и танцува 
наравно с тях. Топлата вечер 

бе прегърнала всички, дошли 
от цялата страна, за да усетят 

вкуса на лятото именно тук, в 
Банско. На финала на концер-
та, под френетичните викове 

на феновете, Кри-
ско благодари на 
Община Банско за 
страхотната органи-
зация и заяви, че за 
него най-всеотдай-
ната, шумна и вяр-
на публика, винаги 
е била тук, на този 
площад. С турнето 
на Coca-Cola The 
Voice Happy Energy 
Tour, градът под 
"Тодорка" - най-до-
брата балканска 
фестивална дести-

нация, даде старт на своето 
"горещо" лято.

Торнадото на Coca-Cola The Voice 
Happy Energy Tour помете Банско
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ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

Големият салон на читали-
ще "Никола Вапцаров" събра 
родители, гости и приятели на 
годишния концерт на децата от 
класовете по пиано с препода-
ватели Марина Иванова и Хрис-
тина Кадева. Малките пианисти 
представиха творби от различ-
ни епохи и композитори и с ра-
дост показаха своите умения, 
труд и талант. Концертът бе 
вълнуващ финал на творческата 
година за младите изпълнители 
и техните преподаватели. Едно 
признание за нестихващата им 
любов към музиката и изку-
ството и пожелание за служен 
отдих, и прекрасно лято. Секре-
тарят на читалището Димитър 
Бачев раздаде свидетелства за 

завършен клас по пиано, а де-
цата, отличили се в национални 
и международни конкурси, по-
лучиха грамоти за високи худо-
жествени постижения.

Малките пианисти на 
Банско приключиха 

учебната година

Днес, на стади-
он „Свети Петър”, 
кметът на Общината 
Георги Икономов на-
гради участниците 
в детския футболен 
турнир, които се пред-
ставиха блестящо. 
Икономов поздрави 
децата за спортмен-
ската им игра и им 
пожела успешно фут-
болно лято. 

Купата вдигна отбо-
рът на Симитли „Сеп-
тември”, втори се на-
редиха „Рила" Белица. 
След тях се класираха 

„Локомотив” София. 
Четвърто място оти-
де при „Пирин 2001" 
Благоевград. "Козле-
тата" на Банско зае-
ха престижното пето 
място, а шестото мяс-
то остана за футбо-
листите на „Пирин” 
Разлог. На всички 
участници в турнира 
бяха раздадени купи 
и медали, а Община 
Банско и Българският 
футболен съюз пода-
риха на малките със-
тезатели екипи, фла-
нелки и топки.

Наградиха участниците в детския 
футболен турнир за купа „Банско“

Н а й - д о -
брите идеи, 
проекти и 
постижения 
в областта 
на устой-
чивото раз-
витие бяха 
отличени за 
9-а година. 
З е л е н и т е 
Бизнес Оска-
ри са ини-
циатива на 
b2b Media., 
а конкурсът 
се провежда 
под патро-
нажа на Ми-
нистерството 

Банско грабна „зеления“ Оскар 
в конкурса „Принос към зелената идея“

на околната среда и водите.
По зеления килим тази годи-

на минаха десетки призьори с 
устойчиви идеи, проекти и по-
стижения.

Авторитетно жури оцени по 
достойнство направеното в Об-
щината и я удостои с ПЪРВО 
място в категорията "Зелени 
компании и идеи за разделно съ-
биране на растителни отпадъци" 
На стилна церемония, наградата 

получи Владимир Кушлев, се-
кретар на Община Банско, при 
асистенцията на Константин 
Кожарев - началник отдел "Еко-
логия и чистота".

Първото място в конкурса е 
още едно признание за водената 
от Общината местна политика 
в сектор екология, опазването 
на околната среда и създаване 
на устойчиви зелени системи в 
градска среда.
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Един специален и особено 

вълнуващ за учениците от II „а” 

и III „б” класове от НУ „Св. Па-

исий Хилендарски” Банско. На 

организираната от църквата „Св. 

Троица” екскурзия до Роженс-

ки манастир и Златолист децата 

получиха своите свидетелства 

за успешно завършен курс по 

Вероучение. Наградите им бяха 

връчени от игумена на Роженс-

кия манастир отец Епифаний, 

който ги благослови да бъдат 

добри и ученолюбиви, да уважа-

ват своите родители, учители и 

приятели. Сърдечно благодарим 

на отец Георги Касапинов и г-жа 

Мариана Думанова, които със 

своите разкази направиха ек-

скурзията запомняща се.

Отличия за успешно 
завършване на групата 

по Вероучение

Кметът Георги Икономов 
сключи договор с Агенция по 
заетостта за стартиране на Реги-
онална програма, която е насо-
чена към безработни граждани. 
Чрез нея местните организации 
и общности могат да решават 

проблеми на местните пазари 
на труда, като разкриват нови 
работни места за безработни 
лица от уязвимите групи. Де-
вет лица вече подписаха свои-
те трудови договори за срок от 
шест месеца, на длъжност “общ 

работник”. Те ще са разпределе-
ни по всички населени места и 
ще извършват поддръжка, поли-
ване и почистване на зелените 
площи, поддръжка и почиства-
не на тротоари, вади, улични 
платна и алеи.

Девет безработни
лица 
подписаха 
договори с 
Община Банско

Кампанията “неРазделно 
Банско”, под чиято шапка ще 
се реализират инициативите от 
годишната програма, стартира 
с публична дискусия с потенци-
алните партньори и предоставя-
не на информационни материа-
ли на гражданите. По време на 
събитието, участниците в него 
получиха на място зелени еко 
чували. Събраните и предадени 
за компостиране трева, клони, 
цветя от дворовете на жители-

те през 2018 г. са близо 10 тона, 
при участвали в 
инициативата малко 
над 100 домакин-
ства. В съдовете за 
разделно събиране 
пък са изхвърлени и 
рециклирани 6 тона 
картон и хартия, 
малко над 3 тона 
пластмаса и метал, 
и 7.5 тона стъкло. 
“Постигнали сме 

тези резултати с минимални 

Община Банско с амбиция да се превърне в лидер 
в рециклирането и компостирането на отпадъци 

усилия, без да ангажираме це-
ленасочено 
нито общ-
ността, нито 
б и з н е с а . 
Вярваме, че 
като обеди-
ним усилия 
и имаме ясна 
п р о г р а м а , 
ще превър-
нем Банско 
в пример. 

Като водещ курорт ние имаме и 
допълнителна отговорност - да 
засвидетелстваме пред чуждес-
транните ни гости наличие на 
обществени ценности и граж-
данска ангажираност”, сподели 
Икономов. Предложението на 
Общината към бизнеса включва 

призив за започване на вътреш-
ни за хотелите и заведенията 
програми за разделно събира-
не на отпадъци; за значително 
ограничаване (до прекратяване) 
на сервирането на вода от пласт-
масови бутилки и замяната им 
със стъклени.Призивът засяга 
и разделно събиране на всички 
стъклени бутилки, които досега 
са изхвърляни в общия боклук 
и прекратяване на употребата 
на найлонови торбички, които 
се ползват за опаковане на хра-
на. Представителите на бизнеса 
на територията на Общината 
заявиха готовност не само да 
поемат публично ангажимент, 
но и да положат допълнителни 
усилия в посока намаляване на 
отпадъците.
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време на спектакъла. Бляска-
вата комедия предизвикваше 
непрестанен смях у зрителите, 
които дълго ще помнят завладя-
ващата им игра. Финал на това 

преживяване сложи директорът 
на Сатирата Калин Сърменов, с 
думи на благодарност към въз-
торжените зрители. Едно силно 
начало на театралните празни-
ци в Банско, направено наисти-
на с любов към публиката.

За осми пореден път 
„На публиката – с любов“ 

вдигна завесата

(Продължение от стр. 1)

С много смях и радост, но и с мъничко тъга, 
особено за тези, които минават в пети клас, деца-
та се разделиха с любимото училище.

За поредна година бяха представени отлични-
ците на годината - Любен Ламбрев, Даяна Кън-
чева и Диляна Рахова, а първенец на випуска ста-
на Цветина Кушлева от 4 "б" клас, която получи 
купа и грамота. Химнът на училището прозвуча 
празнично, за да даде началото на чаканата лятна 
ваканция.

Община Банско организира за най-малките си 
граждани редица прояви и летни активности, за 
да може веселото лято да започне веднага.

Последният училищен звънец 
изпрати и учениците 

от НУ „Св. П. Хилендарски“

По покана на СУ "Неофит 
Рилски", на пикник в гората 

със завършващите 
ученици, кметът на 
общината даде нача-
лото на лятната им 
ваканция.

Със запалена све-
щичка за всеки клас 
върху празнична тор-
та, всички заедно и 
символично "издуха-
ха" поредната успеш-
на учебна година.

Икономов поже-
ла на децата да са 
най-вече здрави и да 
използват летните 
дни, за да са на от-

крито и да спортуват. 
Да имат едно страхотно лято, 

което предлага игри, море, пла-
нина и куп други забавления, 

като на есен пак, с нови 
сили, да се върнат в 
училище.

След като се увери, 
че всички са отлични-
ци, кметът ги изненада 
с вкусни подаръци. Той 
им раздаде и удостове-
ренията за завършване, 
както и 3 специални 
награди от конкурса 
“Шарено яйце-писано". 
С топките за игра, кои-
то получиха от градона-
чалника, децата се втур-
наха в щури игри.

Кметът Георги Икономов раздаде 
удостоверенията за завършване на 
учениците от СУ „Неофит Рилски“ 

на весел пикник в планината
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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

Православната църква отбе-
лязва днес Свети Дух. Празни-
кът се чества в понеделник след 
Петдесетница, когато на петде-
сетия ден от Господното въз-
кресение Дух Свети слязъл над 
апостолите във вид на огнени 
езици и ги обдарил с благодат-
ните дарове.

Днес църквата прославя Све-
тата Животворна Троица - Бог-
Отец, Бог-Син, Бог-Дух Свети, 
които имат равно достойнство. 
Светият Дух не е създаден от 
Отца, не е сътворен, не е роден, 
но произлиза от Него. Тази Бо-
жествена тайна Православната 
църква не се решава да подложи 
на разсъждение, защото смята, 
че Господ открива на човека 
само толкова, колкото му е не-
обходимо за неговото спасение 
и много тайни остават за нас зад 

непроницаема завеса.
Според Евангелието на Матей 

Светият Дух обогатява човека с 
духовни дарове и плодове ду-
ховни, украсява човека и с мно-
гообразни добродетели, прави 
го дърво добро, плодоносно, 
създаващо добри плодове. Пло-
довете на Духа, по думите на 
апостол Павел, са: любов, ра-
дост, мир, дълготърпение, бла-
гост, милост, милосърдие, вяр-
ност, кротост, себеобуздание. В 
представите на християнската 
вяра Свети Дух дава живот на 
тварите и освещава човешките 
души и тела. Той се изобразява 
като гълъб в църковните стено-
писи и книги.

А в народните поверия се 
казва, че от този ден започва т. 
нар Русалска седмица, когато 
нечистите и зли сили излизат 

сред хората. Затова се провеж-
дат различни обреди с цел да 
бъдат омилостивени и прогоне-
ни. Според поверие от Северна 
България русалийките са ду-
шите на млади удавници, които 
прелитали отвъд Дунав във вид 
на бели и жълти пеперуди.

През тази седмица домовете 
трябва да бъдат украсени с цве-
тя, пелин и орехова шума, за да 
се осигури плодородие, здраве 
и семейно благополучие през 
лятото, а злото да стои надалеч 
и да се предпазят хората от бо-
лести през лятото. Вярва се, че 
който се разболее, трудно ще 
оздравее. Жените днес не тряб-
ва да перат или предат. Забране-
но е и спането на открито, за да 
са здрави хората през летните 
месеци.

За повечето българи Све-

ти Дух е поредният църковен 
празник и малцина си спомнят, 

че преди повече от половин 
век той е имал същото значе-
ние като Деня на славянската 
писменост и култура 24 май и 
Деня на народните будители 1 
ноември.

В периода от 1912 до 1918 г. 
България участва в три войни, 
които имат за цел обединението 
на страната. Две от тях Втора-
та Балканска (1913) и Първата 
Световна (1914-1918) завърш-
ват с национални катастрофи. 
Идеалът за обединение е изгу-
бен. По-голямата част от Ма-
кедония, нейният Вардарски и 
Егейски дял, населени с ком-
пактно българско население, 
попадат съответно под сръбско 
и гръцко владичество. Затворе-
ни са българските училища и 
църкви. Стотици хиляди бълга-
ри са прогонени и стават бежа-
нци в старите предели на Бъл-
гария.

В отговор ВМРО се вдига на 
въоръжена борба с окупатори-
те. В тази напрегната обста-
новка българите започват да 
честват Свети Дух като Ден на 
Македония и падналите българ-

ски герои. Между двете светов-
ни войни Свети дух се отбеляз-

ва с многохилядни шествия, в 
които участват както елитът на 
македонските българи, така и 
бежанците, прокудени от свои-
те родни домове.

Голям православен празник и страховито поверие днес
В ПОНЕДЕЛНИК СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА ЦЪРКВАТА ПРОСЛАВЯ СВЕТАТА ЖИВОТВОРНА ТРОИЦА
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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

МЪРЗЕЛИВКИ СЪС СМЕТАНА

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

20 ЮЛИ

Черква „Св. Николай Чудо-

творец” – с. Кремен

Общоселски курбан за 

Илинден

23 ЮЛИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 77 години от раз-

стрела на Никола Вапцаров; 

съвместна проява на  читали-

ще „Никола Вапцаров”, Музе-

ен комплекс-Банско и Община 

Банско

М. ЮЛИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 80 години от смър-

тта на Йонко Вапцаров 1881-

1939

М. ЮЛИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 50 години от 

смъртта на Елена Вапцарова 

07.04.1882-29.03.1969

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

около 500 г типово брашно
200 мл течна готварска сме-

тана
100 г извара
1 бр. яйце

10 г бакпулвер (1 пакетче)
2-3 капки течен подслади-

тел или малко захар
5 г сусам белен
1 ч.л. сол

Начин на приготвяне
В купа се поставят и раз-

бъркват изварата, сметаната, 
200 мл хладка вода, подсла-
дителя, солта и белтъка на 
яйцето. Добавя се пресятото 
с бакпулвера брашно и пър-

во в купата, после на работ-
ния плот се замесва тестото, 
като не се меси много. За да 
не залепва, се ръси с брашно. 
Тестото се разделя на осем 
топчета, от които се оформят 

елипсовидни питки, които се 
нареждат в тава на разстоя-
ние една от друга (ако тавата 
не е тефлонова, се намаслява 
и поръсва с брашно). Намаз-
ват се с разбития жълтък, 
поръсват се със сусама и се 
оставят да починат малко 
(докато се загрее фурната). 

Пекат се на 200°С до зачер-
вяване отгоре. Като се изва-
дят, се покриват с кърпа за 
десетина минути.

Община Банско организира еднодневна ек-
скурзия за пенсионерите от клубовете в села-
та Места, Кремен, Гостун, Осеново, Обидим 

и Филипово. Хората от третата възраст 
посетиха Република Македония и останаха 

впечатлени от красотата на „Смоларските 
водопади” и комплекс „Лебедово езеро”. Пен-
сионерите изказват искрена благодарност 
към Община Банско за благородния жест.
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Имайте едно наум, периодът е кон-
фликтен за вас. Няма да е зле да занижите 
претенциите си, ако искате да срещнете 
интересите. И не си поставяйте неизпъл-
ними задачи. Тревоги има и с човека до 
вас. Някои спешно тръгват на път. 

Ще имате възможност да осъществи-
те своите замисли. При вас се появява 
точно онзи шанс, от който се нуждаете, 
така че постарайте се да се възползвате 
от добрия случай. Но в любовта не ча-
кайте промени.

е настоявайте непременно на своето 
и не тъгувайте за стари идеи. Скоро ще 
имате възможност да ги осъществите, 
даже и по-добре. Засега се ограничете с 
това, което имате. В любовта сте изпра-
вени пред избор.

Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да 
си подготвите резервен вариант. Имай-
те едно наум и се подгответе за разно-
родни изненади в работата, и в личния 
живот. Интимно разочарование.

На пръв поглед всичко е наред, но 
въпреки това не надценявайте възмож-
ностите си и не се впускайте в рискова-
ни спекулации. От вас се искат хладно-
кръвие и трезва мисъл, така че бъдете 
нащрек и не се увличайте прекомерно. 

Дойде времето на поредния етап, 
изискващ търпение, последователност 
и упоритост. Става дума за работата, 
текущите ангажименти и приоритет-
ните задачи. В любовта преживявани-
ята са болезнени. 

Даже и да сте се нагърбили с трудна 
задача, пак си заслужава. Нейното из-
пълнение ще ви достави радост, а перс-
пективите са многообещаващи. Така че 
смело напред. Наградата е ваша. И в 
любовта нещата вървят към по-добро.

Пред вас се откриват добри възмож-
ности, затова си струва да сте по-актив-
ни, за да се възползвате от тях. Перс-
пективите са многообещаващи, така че 
не се отказвайте, докато не постигнете 
своето. За някои най-важно е пътуване.

Изненадите са по-скоро неприятни. Не 
се поддавайте на наплива от емоции и не 
правете прибързани стъпки. Необходимо 
е време, докато изработите ясно станови-
ще и добиете увереност в себе си. Става 
дума за бъдещето на нещо важно за вас. 

Поставили сте си високи цели, но 
за осъществяването им е нужно още 
време. Време и търпение. Дообработ-
вайте и шлифовайте своя план и изча-
кайте подходящата възможност, която 
ще ви развърже ръцете. 

Разбирате нещо, което хвърля нова 
светлина за ситуацията в личния или 
деловия живот. Новината е важна, за-
щото променя досегашния ход на не-
щата. Дано е за добро. В любовта обаче 
преживяванията са болезнени.

Отдавна се каните да направите ня-
каква крачка. Огледайте се и ще види-
те колко много варианти се разкриват. 
Не изпускайте от погледа си дори и 
най-малките детайли. Ще разрешите 
проточил се проблем.

17 † Свети Дух. Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил. Св. мчк Манасий 
Габровски (Тип. с. 477)

18 Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
19 * Св. ап. Иуда брат Господен. Преп. Паисий Велики. Преп. Паисий 

Хилендарски. Св. мчк Зосима Созополски (Блажи се) (Тип. 478, заб. III)
20 * Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк Методий, епископ Патарски. 

Св. Калист, патр. Константинополски (Тип. с. 335, т. 1. Редът е като Тип. 
с. 332, т. 6)

21 Св. мчк Юлиан Тарсийски. Св. свщмчк Терентий, епископ Иконий-
ски (Блажи се) (Тип. с. 478, заб. III)

22 Св. свщмчк Евсевий, епископ Самосатски. Св. мчци Зинон и Зина 
(Отдание на Петдесетница) (Тип. с. 478)

23 † 1 Неделя след Петдесетница на Всички светии. Св. мчца Аг-
рипина Римска. Св. преп. Антоний и Йоаникий. Гл. 8, утр. ев. 1, ап. Евр. 
11:33-12:2 (с. 70), лит. ев. Мт 10:32-33 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479)
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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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