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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Георги Мутафчиев е обявен за 

Банскалия е млад 
фермер №1 на България

(Продължава на стр. 3)

Първото издание на нацио-
н а л н и я 
ф ес т и -
вал за 
народно 
т в о р -
ч е с т в о 
„ Ф о л -
к л о р н а 
магия“, 
Б а н с к о 
2 0 1 8 
вече е в 
истори-
ята. То 
премина 
при дос-
та заси-
лен зри-
т е л с к и 
и н т е -
рес, как-
то от 
страна 
на гос-
тите на на гр. Банско, така и 

на участниците, които стъ-

пиха на двете сцени в Градски 

парк, Банско. Вече остават 

Георги Икономов: 
„Фолклорна магия“ не е 

поредният фолклорен фестивал

(Продължава на стр. 3)

Отново пъстрите и атрактивни 
„Културни вечери традиции 

и изкуство“ ще радват гостите на Банско
Ако не знаете как-

во значи бушле, раз-
бой, шушони и как 
се везе, то в Банско 
може да научите.

Лятото в планин-
ския град отново е 
привлекателно за 
хора от цял всят, кои-
то искат да се насла-
дят не само на кра-
сотата на Пирин, но 
и да усетят духът на 
Банско.

За поредна година 
Общината се е по-
грижила да впечатли 

(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

Голямо признание за наши 
танцьори Танцова школа „Еу-
фория“ при читалище „Никола 

Вапцаров - 1894“, с хореограф 
Десислава Баханова, стъпи на 
международна сцена и получи 
много награди, диплом, плакет, 
и разбира се, сърцата на пуб-
ликата. Всичко това се случи 
в Охрид, Северна Македония, 
на международния фолклорен 
фестивал “Охридски вълни“. 
Пиринският фолклор бе пред-
ставен на една сцена с фолклора 
на други националности. 

Още на дефилето на участва-
щите състави, нашата форма-
ция се отличи с прекрасните си 
костюми и предизвика огромен 
интерес.

За успешното си представяне, 
съставът получи благодарствено 
писмо от Асоциацията за орга-
низиране на фолклорни фести-
вали в Северна Македония: " 
Екипът на Асоциацията изказва 
огромна благодарност за учас-
тието на школа “Еуфория“ на 
фестивала “Охридски вълни“ в 
Охрид, Северна Македония. За 
нас бе чест да сте част от този 
фолклорен форум. Директори-

те и Организа-
ционният ко-
митет, в лицето 
на община Ох-
рид, са изклю-
чително довол-
ни от вашето 
представяне. 
За напред ще 
бъдете почетен 
гост на всички 
организирани 
от нас фести-
вали. Очакваме 
с нетърпение 
следващото ви 
участие. Же-
лаем успех на 
целия състав!“. 

Директорите 
на Световната 
фолклорна ор-
ганизация от-
правиха покана 
към състава 
за участие на 
фестивал в Бу-
дапеща, 2020 
година.

Голямо признание за наши танцьори

Отново Община Банско предоставя 
възможността най-малките й жители 

и гости да станат част от „Лято 2019“. 
Общинската програма осигурява раз-
нообразни занимания за всички деца 
в града, които, разбира се, са напълно 
безплатни и достъпни за всеки. Всички 
летни дейности са финансирани от бю-

джета на Община Банско. Традицион-
ните дейности, като „Плувно лято”, 

„Школа по изобразително и 
приложно изкуство”, Школа 
по музика, Кръжок „Сръчни 
ръчички”, Клуб „Кулинарни 
традиции”, „Занимателни, ло-
гически и образователни игри”, 
„Спортни игри”, Клуб „Опоз-
най своя край”, Клуб „Туризъм”, 
Клуб „Лято без наркотици”, въз-
питават и забавляват. Тази го-
дина, освен станалите любими 
занимания, програмата включ-
ва и две нови дейности – клуб 
„Роботика” и Детска полицей-

ска школа. Всяка година над 500 деца 
се записват за програмата и посещават 
повече от една от занимателните форми. 
За поредна година и потребителите от 
социалните заведения ще се възползват 
от летните занимания.

Изкуства, спорт, музика, култура, традиции 
и забавления за децата през лятото

своите жители и гости не само с модерна 
инфраструктура, но и с живи традиции, 
предаващи се от поколение на поколение.

От юли до септември всеки може да се 
докосне до старите бански занаяти, кои-
то са били част от бита и ежедневието на 
банскалията.

Както всяко лято, така и сега, Ларго-
то пред Посетителския информационен 
център се превръща в работилница за 
занаяти, където местните майстори ще 
показват своите умения и ще учат любо-
знателните гости на града.

Още на 5-и юни програмата за демон-
страция на бански занаяти започва с дър-
ворезба. Показно ще се демонстрира и 
как се прави така нареченото бушле, как 
се плетат топли шушони за студените 
планински дни, как се пресуква и тъче, 

как се преде и везе.
Всеки ден, до 24-и септември, лятото 

ще бъде изпълнено с информационни 
разходки до историческите места край 
Банско, в музеите, толкова богати и инте-
ресни. Ще има уроци по тамбура и народ-
ни танци, а от 18 ч. - панорама на филми.

Посетителският център пък е изцяло 
зает с разнообразие от изложби, показва-
щи банските творци и не само.

Здравка Русева, Сашка Рупчина, Ваня 
и Георги Янчовичини, Райна Барякова, 
Константин Икономов са малка част от 
имената, чиито произведения са нацио-
нално признати, но коренът им идва от 
Банско.

И на фона на всички тези събития, тече 
пъстрата програма от концерти и фести-
вали, подслонени в полите на Пирин, къ-
дето модерното и традиционното туптят 
в едно сърце!

(Продължение от стр. 1)

Отново пъстрите и атрактивни 
„Културни вечери традиции 

и изкуство“ ще радват гостите на Банско
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(Продължение от стр. 1)

млад фермер на България №1, 
в конкурса, организиран от 

бившия ев-
родепутат от 
ГЕРБ Влади-
мир Уручев. 
Младият аби-
туриент спе-
чели титлата в 
надпревара с 
още 7 млади 
предприемачи 
от страната, с 
разработка за 
производство 
на биопро-
дукт – напитка 
от остатъчна-
та суроватка. 
М у т а ф ч и е в , 
който менажи-
ра семейната 
ферма "Козле", 
ще представя 
България по 
време на Ев-
ропейския кон-
грес на млади-
те фермери в 
Брюксел през 
октомври. Това 
не е първото 
признание за 
младия банска-
лия, който има 
зад гърба си 10 

завършени проекта в сферата на 
информационните технологии, 
а през 2018 г. взе приза „Най-до-
бър стартъп“ на младежкия биз-
нес форум „Изгряващи звезди“, 
организиран от „Джуниър ачий-
вмънт“ в рамките на българско-
то Европредседателство.

Банскалия е млад 
фермер №1 на България

броени дни до второто издание 
на фестивала.

По този повод се срещаме с 
г-н Георги Икономов – кмет на 
Община Банско...

– Предлагам да започнем 
нашия разговор така: първо 
да ни кажете от първото из-
дание отзвука сред местното 
население, гостите и хората, 
които посетиха „Фолклорна 
магия“ какво е?

– Точно така. Бързо измина 
времето след първия фестивал, 
който беше през 2018 г. Аз в 
началото бях леко скептичен 

особено, когато дойдоха и ми 
предложиха да направим фес-

тивала в Градския парк. Това е 
нещо, което досега никой не го 
е предлагал. На мен ми се сто-
ри доста ексзотично като идея, 
но в крайна сметка се оказа, че 
това е правилната идея, пра-
вилното място – изолирано и 
в същото време много красиво 
сред дърветата, сред поляни-
те и това не беше поредният 
фолклорен фестивал, който се 
прави, а в България се правят 
стотици напоследък. Просто 
наистина един богат, интересен 
и различен фолклорен фестивал 
с шарените сергии, които бяха 
там на занаятчиите, с хубавите 
носии, песните, с множество-
то самодейци и най-вече с же-

ланието, с което те участваха 
създадоха един прекрасен дух 

на фестивала. Отзивът е много 
добър, то си личи и по това, до-
колкото разбрах 90% от минало-
годишните участници пак ще се 
запишат. Има и нови участници, 
желаещи и от чужбина. Много 
активно участие взеха и само-
дейците от 
Банско. Те 
п р ед с т а в и ха 
една различна 
банска сватба.

Точно това 
е идеята на 
тези фести-
вали – да се 
показва нещо 
различно, за-
щото всеки ден 

гледаме по те-
левизията – пее 
се, танцува се, 
чули сме песни 
от цяла България 
вече, но когато се 
намесят и таки-
ва местни оби-
чаи, по-големи, 
по-интере сни, 
по-автентични, 
тогава вече не-
щата добиват 

съвсем друго измерение и фес-
тивалът става наистина ценен.

– Господин Икономов, в ръ-
цете си държите брошура, в 
която официално се предста-
вя и подробна информация 
за вече второто издание на 
фестивал „Фолклорна ма-
гия“, който предстои и тази 

година да се случи на 12, 13 и 
14 юли на територията на 
Градски парк, Банско. Тази го-
дина прецедент в историята 

на фестивала вече в неговата 
втора година е и подкрепата 
от Регионален център-София, 
ЮНЕСКО, Община Банско и 
във ваше лице, разбира се, за-
ставате плътно, подкрепяйки 
фестивал „Фолклорна магия“, 

вие и тази година ще връчите 
и специална награда – на град 

(Продължение от стр. 1)

Георги Икономов: „Фолклорна магия“ 
не е поредният фолклорен фестивал

(Продължава на стр. 4)
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Георги Икономов: „Фолклорна магия“ 
не е поредният фолклорен фестивал

Банско и да кажем на всички 
участници, които тепърва се 

записват, какво да очакват 
от тазгодишното издание на 
фестивала.

– Точно така е. Аз изклю-
чително много се радвам и на 
подкрепата на ЮНЕСКО, на 
сътрудничеството, защото из-
бра точно фестивала в Банско 
като свой обект за подкрепа и 
популяризиране. Това доказ-
ва наистина, че фестивалът е 
ценен, наистина, че в него има 
много културно наследство, 
което ЮНЕСКО се опитва да 
популяризира и запази, така че 
съм изключително доволен от 
тяхното партньорство. Иначе 
за фестивалът – очакваме пак 
4 категории - това са танци, 

песни, свирене и занаяти, оби-
чаи и пазене на традициите, на-
гради в различните категории, 
гост-изпълнители всяка вечер и 
специалната награда на кмета. 
Доста мислехме дали да бъде 
във всичките категории, но на-
края реших просто, че награ-
дата трябва да бъде към този 
участник или този състав, който 
най-много ме е впечатлил, неза-
висимо дали е в пеене, свирене 
и в каква възрастова граница е.

През юли месец ще бъде тази 
година фестивалът. Това е раз-

лично от миналогодишния, кой-
то беше в края на юни. Надявам 
се времето да е по-устоичиво, 
защото миналата година ни пла-

шеше през повечето време. То 
беше и доста на бързо. Като все-
ки първи фестивал имаше доста 
неразбории, но аз мисля, че на-
края всичко се получи перфект-
но. Така че сега съм убеден, че 
организацията ще бъде на още 
по-добро ниво, времето ще бъде 
с нас и ще стане нещо чудесно.

– Вие самият, г-н Икономов, 
споменахте думата впечат-
ли. Вас самият това, което 
би ви впечатлило и за какво 
трябва да внимават учас-
тниците, които предстои да 
стъпят на двете сцени тук в 
Градски парк, Банско?

– Аз искам да бъдат автен-
тични. Това е най-важното. Да 

бъдат с хубавите, автентичните 
носии и да покажат най-добро-
то от това, което те имат в край-
щата, от където идват. Защото 
ние познаваме тук много добре 
македонската музика, все пак 
ние живеем тук от години, но 
има прекрасна музика, която е 
от цяла България, имаме песни, 
танци, занаяти, обичаи, които 
не са ни познати.

Към това да се стремят – да 
покажат истинското от населе-
ното място, от което са дошли, 
независимо какво е. Защото до 

скоро, може би до преди годи-
ни, ние се срамувахме от ди-
алекта, на който говорихме, 
срамувахме се от някои обичаи. 
Да, това е факт, всички се стре-
мяхме да говорим книжовно, 
докато сега това вече се обърна 
като тенденция и все по-ценно 
става да пазиш истинския говор 
от твоето населено място, да па-
зиш истинските песни, да не ги 
подобряваш, да не ги модерни-
зираш, а просто такива, какви-
то са ги знаели нашите баби и 
дядовци по същия 
начин да се опита-
ме да ги предадем, 
дори със същите 
дрехи, ако можем.

– Значи да бъдат 
автентични?

– Това е основно-
то и това ще бъде 
ценното на този 
фестивал.

– Тази година 
както на тези кон-
кретни дати, за 
които споменахме 
малко по-рано в на-
шия разговор има 
доста завиден ин-
терес от страна 
на хората, които 
искат да се вклю-
чат като учас-
тници тази година в издание-
то „Фолклорна магия“ има и 
от населени места, които до 
момента не са имали амби-
цията, възможността както 
се казва и самочувствието да 
дойдат и да се появят тук 
в Банско на фестивал „Фол-
клорна магия“. Все пак вие 
като кмет на Община Банско 
подкрепяте ли инициативата 
както вие, така и на органи-
заторите „Да съхраним заед-
но българщината“ и Банско 
като позната на всички ни 
една топ туристическа дес-
тинация да се превърне и в 
средище на фолклорна и да го 
превърнем в столица, в която 
да си дават среща всички фол-
клорни области от цялата 
страна?

– Разбира се, че го подкре-
пям това нещо. Банско е едно 
място, което е събрало в себе 
си традициите и модерността, 
защото знаете, че сме модерен 
зимен курорт, че имаме всичка-
та модерна туристическа база 
– хотели и ресторанти. Но в съ-
щото време аз мисля, че Банско 
е точно мястото, където може 
да съхрани старото, защото ис-
тинското Банско преди да ста-
не модерното, каквото сега го 
виждаме, беше наистина едно 
малко градче, селце с история, 
с дух и традиции и то от веко-
ве, пазени много грижливо и 
за нас това е целта и в момента 
това също да го запазим – ка-
къвто е стария град, каквато е 

църквата. Всички мероприятия, 
които правим със стари обичаи, 
най-вече с този фестивал, който 
искаме да направим, е точно в 
тази посока. Да покажем, че 
това, което сме го имали – тра-
диции, духа, историята може да 
съжителства по най-прекрасен 
начин с модерното. Тоест човек, 
когато дойде тук може да се на-
слади и на двете – и на модер-
ната инфраструктура, хотели, 
ресторанти и в същото време 
да остане дълбоко докоснат от 

традицията и историята, която 
има в нашия град. Този фести-
вал би го направил това нещо по 
най-добрия начин.

– Споменахте фестивал, но 
все пак да си поговорим и така 
с няколко думи да представим 
и град Банско на всички наши 
зрители, които до момента 
не са идвали на територия-
та на града. Така през доста 
сериозни в положителна по-
сока метаморфози преминава 
града последните години от 
към инфраструктура и пра-
ви впечатление, че младото 
подрастващо поколение пред-
почита да остане тук, за да 
търси своето развитие. Вие 
през вашите очи какво наблю-
дение имате и какво бихте ни 
казали?

– Да, Банско се развива в 
последните години наистина 
напред и в положителна посо-
ка. За зимния туризъм няма да 
говорим. Безспорно и фаворит 
сме не само в България, но и на 
Балканите в Югоизточна Евро-
па по ски туризъм. Това вече е 
факт. За съжаление не можа да 
се реализира към момента вто-
рия кабинков лифт и разшире-
ние на ски зоната, което би уве-
личило и подобрило условията 
за ски, би докарало по-богатите 
туристи, но за сметка на това 
ние не може да разчитаме само 
на зимата, затова още от 2011-
2012 г. направихме преглед на 
цялата фестивална програма, 
обогатихме я. Някои фестива-

ли махнахме, които мислехме, 
че не допринасят толкова за 
местната общност или пък не 
са толкова ценни и мислихме, 
че лятото трябва да бъде израв-
нено като сезон, като сила, като 
посещаемост на зимния сезон. 
Имаме над 12 фестивала, вклю-
чително и този „Фолклорна ма-
гия“. Имаме една невероятна 
планина, която е в близост до 
града и е рядко красива, не знам 
дали хората знаят, но ние само 
в нашия дял, в северния дял 

имаме над 150 ледникови езера. 
Това съчетание с върховете с 
хубавите маршрути е нещо уни-
кално. Имаме минерални води 
в радиус от 5 км., Бяло море ни 
е на 2 часа път, голф игрище в 
съседство, много исторически 
паметници, т.е. през лятото 
човек може да направи една 
изключително богата, ползот-
ворна и пълна почивка за себе 
си и за семейството, особено, 
когато попадна на някое от фес-
тивалните издания. Така че Бан-
ско наистина се опитваме да го 
превърнем в една целогодишна 
дестинация, което е изключи-
телно трудно. Но засега опитва-
ме да държиме лято и зима поне 
двусезонно да работят хотелите 
пре цялата година. Инфраструк-
турата изключително много се 
натоварва от стотиците хиляди 
туристи, така че всяка година 
я подновяваме, опитваме се да 
правим улиците само с естест-
вени материали - камък, гранит, 
мрамор, така че да се вписва в 
стария облик на града. И парка, 
където ще проведем за пореден 
път тази година фолклорния 
фестивал също му предстои 
един сериозен ремонт и рекон-
струкция. 

Езерото, което не функциони-
ра повече от 25 години и около 
него цялата инфраструктура ще 
изчакаме да мине фестивала и 
започваме един сериозен ре-
монт, така че догодина ще бъде 
фестивал в много по-приятна 
обстановка. 

(Продължение от стр. 3)
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В медицината лятната алер-
гия се подразделя 

5 ОСНОВНИ ВИДОВЕ 
АЛЕРГИИ,

които са към:
• цветен прашец;
• компонентите на въздуха, 

които се активизират под въз-
действието на слънчевите лъчи;

• ухапвания от различни насе-
коми;

• плесенни гъбички;
• домашни кърлежи или 

по-познати като акари;
Първият вид летни алергии са 

тези към 

ПОЛЕНИТЕ, 

които малко се отличават от 
пролетните алергии от същия 
тип. Летните алергии могат да 
бъдат продължение на пролет-
ните или техен рецидив.

Ако алергична реакция се 
проявява изключително с на-
стъпване на лятото, тя се явя-
ва самостоятелно заболяване, 
при което е необходимо да се 

проведат изследвания и да се 
идентифицира вида на цветния 
прашец, който предизвиква ре-
акцията на свръхчувствител-
ност.

През пролетта алергиите въз-
никват основно в резултат на 
отделянето на цветен прашец от 
дърветата, а източник на поле-
нови алергени през летните ме-
сеци са тревите и цветята.

Вторият вид алергия през ля-
тото – поради замърсяването 
на въздуха отделните негови 
компоненти стават по-активни 
през топлите месеци във връз-
ка с по-агресивното влияние на 
слънчевите лъчи. 

Най-раздразващият фактор 
във въздуха е озонът. Негова-
та поява се обуславя от силно-
то ултравиолетово излъчване 
на лятното слънце. И именно, 
когато метеорологичното вре-
ме е слънчево и безветрено се 
натрупва озон в приземните 
слоеве на атмосферата, в резул-
тат на което е възможно възник-
ването на алергия с астматични 
усложнения.

Алергията към ухапвания от 
различни насекоми, която се 
засилва през летния период е 
3-тият вид лятна алергия и в 
последно време набира „попу-
лярност“.

С този вид алергично забо-
ляване човек трябва да бъде 
изключително внимателен и 
дори при първите и най-незна-
чителни негови проявления е 
необходимо да търси специали-
зирана медицинска помощ. Не-
рядко настъпва летален изход 
при хора, които са били ухапани 
от оса, пчела или стършел.

АЛЕРГИЯ КЪМ ПЛЕСЕН-
НИТЕ ГЪБИЧКИ –

още една от разновидностите 
на лятната алергия. Най-често 
през летните месеци в помеще-
нията в затворените помещения 
с високи нива на влажност рас-
тат плесенни гъбички.

Спорите на тази гъбички, 
попадайки чрез дишането в 
организма на алергичен човек, 
предизвикват алергични прис-
тъпи.

И последната разновидност 
на лятната алергия е тази към 
домашни кърлежи или акари. В 
тази категория попадат и дру-
ги микроскопични насекоми 
от разред паякообразни. Опти-
малните условия за тяхното съ-
ществуване са влажната и топ-
лата среда.

Именно през лятото, кога-
то температурата на въздуха и 
влажността се повишават, за 
подобни дразнители се създа-
ват благоприятни условия за 
съществуване и размножаване.

А реакция на свръхчувстви-
телност могат да предизвикат 
не самите насекоми, но и про-
дуктите от тяхната жизнена 
дейност или в частност техните 
изпражнения, които се състоят 
от белтъци с висока алергенна 
активност и които попадат във 
въздуха в помещенията.

КАКВИ СА СИМПТОМИ-
ТЕ?

При всеки вид алергия се про-
явяват разнообразни симптоми. 
Например алергията към цветен 
прашец предизвиква алергичен 
ринит и сенна хрема.

Следователно нейните симп-
томи ще бъдат – силна хрема, 
често кихане, кашлица, която 
не се отнася към обикновената 
простуда, дразнене и зачервя-
ване на очите, тъмни кръгове 
около очите, а в някои отделни 
случаи е възможно и подуване 
на гърлото.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЯТНА 
АЛЕРГИЯ

При тази алергия се прилага 
предимно медикаментозна те-
рапия. 

Някои от препаратите, леку-
ващи този вид алергия, се про-
дават свободно без лекарско 
предписание, а при други се на-
лага такова.

Най-достъпни противоалер-
гичните средства са препарати-
те с антихистаминово действие, 
назалните спрейове и капки, 
свиващи съдовете и съдържащи 
кромолин натрий, капки за очи 
с антихистаминов и противо-
възпалителен ефект.

Лятна алергия
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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

ПАЛАЧИНКИ 

С ПЛЪНКА В ТЕСТО
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

24 –27 ЮЛИ
Централен площад „Н. 

Вапцаров“
Лятна киномания под звез-

дите - издание на „Банско 
филм фест”, кинофестивалът 
за документални филми, раз-
криващи красотата на приро-
дата и екстремните спортове

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г брашно
2 бр. яйца
70 г масло
170 мл мляко
1/3 ч.л. сода
15 г захар
1 ч.л. сол
5-6 бр. готови па-

лачинки
    3 вида плънки 

по избор, например:
сварен ориз със 

сварени яйца и пре-
сен лук

пилешко месо със 
сметана и копър

изпържени гъби

Начин на при-
готвяне

От продуктите се замесва 
тесто, отделя се една по-мал-
ка топка, една по-голяма и 
малко тесто за украса. Раз-
точва се малката топка, така 
че да се изреже кръг. В сре-
дата се слага палачинка, 
така че 3-4 см да останат в 
края празни, и се слага от 
оризовата плънка. Слага се 
втора палачинка, притиска 

се добре и върху нея от пи-
лешката плънка. Трета пала-
чинка - гъбена плънка, и така 
докато свършат палачинките. 
Разточва се втората (по-голя-
мата) топка тесто и с нея се 
завиват палачинките. Краи-

щата на първия разточен лист 
се завиват нагоре. От оставе-
ното тесто за украса изрязва-
ме 3 ленти и ги сплитаме, и 
тази плитка я слагаме върху 
подгънатия край. Изрязват се 
кръгове от тестото, правят се 
рози и листа, слагат се върху 
купола от палачинки, маже се 
с яйце и се запича на 200 С до 
златисто.

Децата на Добринище се забавляват
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Разбирате нещо, което хвърля нова 
светлина за ситуацията в личния или де-
ловия живот. Новината е важна, защото 
променя досегашния ход на нещата. В 
любовта късметът е с вас, но в дългите 
връзки зрее конфликт.

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се е във ваша полза. При ня-
кои стартират домашни промени.

Не приемайте всичко за чиста моне-
та. Следете случващото се внимателно 
и се постарайте да видите нещата в 
перспектива. Става дума както за лич-
ни, така и за служебни дела. Интимно 
разочарование. 

Не правете необмислени стъпки и 
бягайте от риска. Необходимо ви е още 
време, докато изработите ясно стано-
вище и добиете увереност в себе си. 
Имайте едно наум, денят е конфликтен 
за вас. Интимни новини. 

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. При 
някои стартират домашни промени. 

Пълен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, периодът е доста 
емоционален за вас. Затова запазете 
дистанция, за да може да получите кол-
кото се може по-всеобхватна представа 
за нещата. Неочакван обрат в любовта.

На пръв поглед всичко е наред, но 
въпреки това не надценявайте възмож-
ностите си. От вас се искат хладно-
кръвие и трезва мисъл, така че бъдете 
нащрек и не се увличайте прекомерно. 
Най-хубави са домашните новости.

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.

Поставили сте си високи цели, но за 
осъществяването им е нужно още вре-
ме. Време и търпение. Дообработвайте и 
шлифовайте своя план и изчакайте подхо-
дящата възможност, която ще ви развър-
же ръцете. 

Доверете се на чувството си за ре-
алност и нека то ви води. Даже ако е 
необходимо, откажете се от преслед-
ването на високи и непостижими 
цели и наблегнете на малките, но си-
гурни крачки. Домашни тревоги.

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. При 
някои стартират домашни промени. 

Не бързайте, а се опитайте да по-
гледнете на нещата отстрани. Запазете 
дистанция, за да видите картината в 
цялост и бъдете независими в изводи-
те и съжденията си. За някои пробле-
мите са административни.

24 * Рождество на св. Йоан Кръстител. Св. Никита, еп. Ремесиан-
ски (Еньовден) (Тип. с. 342, т. 7) (Начало на Петровия пост)

25 Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски. Св. прпмчк 
Прокопий Варненски

26 Преп. Давид Солунски. Преп. Давид Български
27 Преп. Сампсон Странноприимец
28 Пренасяне мощите на св. безсребреници и чудотворци Кир и 

Йоан
29 † Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден) 

(Тип. с. 349, т. 5)
30 † 2 Неделя след Петдесетница. Събор на св. славни и всех-

вални 12 апостоли. Неделя на Всички български светии. Гл. 1, 
утр. ев. 2, ап. 2 Кор. 4:6-15 (с. 171), лит. ев. Мт 4:18-23 (Тип. с. 354, 
т. 5)
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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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