
Информационен седмичник за Банско и региона • Брой 29 (168), Година IV, 15 юли – 21 юли 2019 г. • Разпространява се безплатно

Природа, 
Традиции, 
Модерност

Кметът на Общината Георги 
Икономов, заедно с колегите 
си Асен Кири-
цов, Владимир 
Кушлев и Ди-
митър Русков, 
взеха участие 
в Национална-
та конферен-
ция на мест-
ните власти, 
организирана 
от НСОРБ в 
Боровец. Кон-
ференцията е 
заключителна 
и на нея бяха 
отчетени по-
с т и ж е н и я т а 
през изминаващия мандат и 
разисквани приоритетите на 
общините и Сдружението през 
следващите десет години.

Дискусиите, в които взеха 
участие министри и зам. ми-
нистри от Кабинета, катего-
рично показаха, че за изпъл-

нение на отговорностите си 
и реализиране на идеите за 

развитие, общините се нужда-
ят от:

- Усъвършенствани механи-
змите за облагане на местни-
те ресурси (особено в земе-
делските общини) в полза на 
собствените им приходи;

- Подобряване на разпреде-

лението на държавните транс-
фери и капиталови субсидии;

- Качествена 
промяна в кон-
тролните функ-
ции за местни-
те власти при 
доставянето на 
услугите в об-
ластта на соци-
алното дело и 
образованието.

Предложени-
ята за бъдещи 
действия на 
НСОРБ и общи-
ните, за които 
има, или може 
да се постигне 

обществен консенсус, бяха 
обобщени и формулирани в 
Посланието към общинските 
съветници и кметове от ман-
дат 2019 – 2023 "Общини и 
държава – партньори в насто-
ящето и бъдещето на Бълга-
рия".

Националното сдружение на общините 
в Република България проведе

своята заключителна конференция

Вчера, в 17:00 часа. 
пред катедралния храм 
"Света Троица" - Бан-
ско, бе посрещнато 
копието на иконата 
на Света Богородица 
- Скоропослушница 
от Негово Високопре-
освещенство Невро-
копския митрополит 
Серафим и Негово Ви-
сокопреосвещенство 
Западно - и Средноев-
ропейския митрополит 
Антоний. 

Кметът на Община 
Банско – Георги Ико-

Стотици се преклониха пред 
чудотворната икона на Божията Майка –

Скоропослушница в Банско

(Продължава 
на стр. 3)
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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

Поради проявен голям интерес от жителите 
на града към тазгодишното издание на конкур-
са „Красивите градини на Банско”, и поради 
желанието за участие на граждани от остана-
лите населени места на Общината, срокът за 
записване ще бъде удължен с една седмица. От 
средата на месец юли започват посещенията за 
заснемане на градините. Участниците ще бъ-
дат информирани предварително.Желаещите 
да участват в конкурса, могат да подават свои-
те заявки на e-mail : r.tsiguriina@bansko.bg, или 
в стая 111, отдел“Озеленяване“, в сградата на 
Общинска администрация Банско.

Удължават със 
седмица срока за 

„Красивите градини 
на Банско“

Завърши първото състезание от Пирин 
Скайрън в дисциплината вертикален ки-

лометър. На старта пред хижа Бъндери-
ца застанаха двайсет и двама участника. 
Трасето включваше преминаване през 

местностите Малкия и Големия Казан и 
стръмно изкачване по източния ръб на 

връх „Кутела”, до достигане 
на върха на 2908 метра над-
морска височина. Разстоя-
нието, което бе преодоляно 
бе 3.9 км., а положителната 
денивелация - 1100 метра. 
Най-бързо време даде пред-
ставителят на спортен клуб 
„ АлПиринСки - Банско” - 
Никола Калистрин, с време 
49.29 мин. На второ място се 
нареди планинският марато-
нец Шабан Мустафа, а трето 

място зае Иван Гочев. Слънчевото време 
съпътстваше състезателите през цялото 
състезание.

Първо място зa Никола Калистрин 
от спортен клуб „АлПиринСки –

Банско“ на „Пирин скайрън“

Детската полицейска школа е част от 
програмата за летните занимания с де-

цата от община Банско, 
като за първа година в нея 
са включени и малчуга-
ните от детските градини 
и подготвителните гру-
пи. Провежда се веднъж 
седмично със служители 
от Районното управление 
– Банско, а занятията се 
провеждат под формата на 
игри. 

На всички деца бяха раз-
дадени грамоти за учас-
тие, от името на кмета на 

Община Банско Георги Икономов и на-
чалника на РУ - Банско - главен инспек-

тор Иван Попов.
Всички участни-

ци получиха и още 
един подарък за 
спомен - фланелки 
с надпис „Детска 
полицейска шко-
ла“. 

Заниманията на 
децата се провеж-
дат със съдействи-
ето на треньорите 
от Ски клуб „Бан-
ско”, а школата 
продължава с де-
цата от по горните 
класове.

Приключи първият етап 
от Детска полицейска 
школа, организирана 

от община Банско

Знаем, че найлоновата торбичка е ев-
тин и удобен продукт, затова сме тол-
кова изкушени да ги използваме, но е 
важно да мислим и за негативния отпе-
чатък, който употребата им оставя вър-
ху планетата. И да прекратим масовото 
купуване и изхвърляне. С много усмив-
ки, чисти сърца и искрен ентусиазъм, 
децата на Банско казаха на възрастните: 
“Не замърсявай земята!”. Те се събра-
ха на площада, за да нарисуват своите 
зелени идеи в най-дългата рисунка, 
правена досега в България. В свеоето 
обръщение към малките художници и 
техните родители, кметът Икономов 
благодари на участниците в инициати-
вата и ги нарече "най-силните и естест-
вени защитници на всяко добро дело." 
Всяко дете получи като подарък торбич-
ка от плат с логото на "неРазделно Бан-

ско", един проект на Общината за чиста 
околна среда, част от който бе днешната 
проява. Бизнесът в Банско също пое ан-
гажимент да предприеме необходимите 
мерки за ограничаване на употребата 
на найлонови торбички и пластмасови 
изделия за еднократна употреба в свои-
те обекти. Кметът Икономов подписа 
споразумение със Съюз на туристиче-
ския бизнес Банско, в което са описани 
поредица от действия, които членове-
те на организацията ще предприемат 
в следващите две години, за да бъдат 
намалени значително отпадъците, пред-
назначени за депониране. Така ще се 
произвеждат по-малко отпадъци и ще се 
рециклират повече. Всички тези мерки 
са част от системно налаганата полити-
ка на Община Банско за чиста околна 
среда и екологични практики.

Банско отбеляза 
Международния ден 

без найлонови торбички
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номов, който наскоро се завърна 
от Атон, беше от първите, които 
се поклониха пред чудотворната 
икона. След тържественото по-
срещане в храма бе отслужена 

и архиерейска вечерня, в която 
участие взеха и архимандрит 
Пахомий, ректор на Софийската 
духовна семинария, архиманд-
рит Василий, протосингел на 
Софийска света митрополия, мо-
наси от Дивотинския манастир, 

храмовите духовници.
Стотици православни христи-

яни се покланяха на иконата на 
Майката Божия, а на вторият ден 
от престоя бе отслужена и архи-
ерейска света литургия, на която 
присъстваха градоначалникът 

Икономов и Красимир Вълчев 
- министър на образованието и 
науката. 

Иконата е копие на чудо-
творната иконата на света Бо-
городица Скоропослушница, 
изографисана и осветена в мана-

стира „Дохиар“ 
в Света гора. 

След светата 
литургия кме-
тът покани ви-
сшите духовни-
ци на среща, на 
която обсъдиха 
проект за из-
граждането на 
нов параклис 
„Св Дух” в гра-
да. Идеята на 
кмета е той да 
бъде в типичен 
бански стил - 
дърво и гранит, 
съобразен с 
църковните ка-
нони.

Участници-
те в срещата 
си припомниха 
истории за съ-
ществуването 
на църквите на 
т е р и т о р и я т а 
на Общината и 
бяха категорич-
ни, че църква-
та в Банско е 
една от най-по-
сещаваните в 
епархията, като 

отбелязаха и факта, че в града 
никога не е имало джамия. Отец 
Янко Русков завърши с думите 
"Единението, единомислието и 
вярата в Бога дават на Банско 
много благодат. Дърветата, вода-
та и въздухът са в единство и ние 
сме благодарни,че от кметския 
стол с достойнство и гордост 
помага човек като Георги Иконо-
мов, доказал своето отношение 
към църквата през годините".

(Продължение от стр. 1)

Стотици се преклониха пред чудотворната икона 
на Божията Майка – Скоропослушница в Банско

По случай Международния 
ден на цветята, Община Бан-

ско раздаде над 500 броя цветя 
от род „Тагетес” на жителите 

и гостите на града. Цветята са 
собствено производство, отгле-

дани в общинския разсадник. 
„Идеята на инициативата е да 

зарадваме хората и да направим 
домовете им по-красиви и уют-
ни“, коментира кметът на Общи-

ната Георги Икономов. Хората 
с радост и усмивка приемаха 
цветята от пет малки момичета, 

облечени във фланелки, с логото 
на най-новата инициатива в Бан-
ско - неРазделно Банско.

Община Банско подари цветя за усмивка
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НАЙ-ДОБРОТО ОТ БАН-
СКОФИЛМФЕСТ’ 2018

И тази година по традиция 
от 24 до 27 юли ще се прене-
сем под звездното небе на град 
Банско и Пирин планина със 
селекция от най-приключенски-
те и екстремни филми през по-
следните години! Прожекциите 
стартират в 21:00ч. на централ-
ния площад „Никола Вапцаров“ 
в Банско. 

Всички гости на Банско ще 

могат да се докоснат до най-до-
брото от световното екстрем-
но и планинарско кино в 12 
филма от 11 страни (Австрия, 
Австралия, Канада, Германия, 
Бразилия, Италия, Франция, 
Испания, Белгия, Таджикистан, 
България). 

Програмата представя истин-
ски истории за смелост, прия-
телство и солидарност, снимани 
на едни от най-трудно достъп-
ните места на нашата Планета 
– от Гренландия до Намибия, 
от Хималаите до Пирин плани-
на, от отдалечените острови на 
Бразилия до Патагония. Филми-
те са между документалното и 
игралното кино, носители на 
множество международни на-
гради. 

Филмите в програмата на 
„Лятна филмомания под звезди-
те 2019“ представят още много 
уникални кадри, които ще има-
те възможността да видите в че-
тири летни вечери! 

ТЕМАТИКА

История, приключения, пъте-
шествия, алпинизъм, екстремни 
ски, сърфинг в океански води, 
планинско бягане, сноу кай-
тинг (комбинация от ски или 
сноуборд и кайт/ “хвърчило”), 
екстремна фотография, Base 
jumping, екстремен байк, кате-
рене...

При дъждовно време прожек-
циите ще се проведат в Голяма-
та зала на Читалище „Никола 

Вапцаров“.
Вход свободен!
Организатори са Община 

Банско, Читалище „Никола Ва-
пцаров“, Сдружение „Между-
народен фестивал на планинар-
ския филм“.

Партньори на събитието: бу-
тиков комплекс Molerite (Мо-
лерите), механа „Ореха“, ресто-
рант „Орлово гнездо“

ПРОГРАМА

24 юли, сряда
21:00ч – 21:30ч. - откриване, 

програма на състави от читали-
ще “Н. Вапцаров” – Банско

21:30ч. - 22:20ч. - “В свет-
лината на звездите”, Франция, 
2018, Матю ле Лей, 52`

Тогава, когато настъпят 
най-тъмните часове на нощта, 
докато останалата част от света 
е потънала в сън, фотографът 
Пол Зизка се впуска в търсене 

на най-звездния небосвод. Той 
поема на пътешествие от своя 
дом сред върховете на Канад-
ските Скалисти планини, за да 
види през обектива си чудесата 
на небето,. Пътешествието го 
отвежда от пустинните дюни на 
Намибия, до далечните ледени 
шапки на Гренландия. Пол е не 
само авантюрист и пътешестве-
ник, но и глава на семейство и 
затова винаги трябва да нами-
ра баланс между работата си, 
страстта да снима и не по-мал-
ката му отдаденост на близки-

те. „В светлината на звездите” 
е много лично откровение, за 
това което Пол е осъзнал, сни-
майки звездите в нощното небе 
и откровение за това което те 
саму разкрили за живота, любо-
вта, приключението и мястото 
ни във Вселената.

22:20ч. – 22:35ч. - „Жените са 
като планините“, Бразилия, Ре-
ната Калмон, 2018, 15`

Кратък документален филм, 
който описва живота на кате-
рачките Моника Филипини и 
Даниеле Пинто в тихия град 
Сао Бенто до Сапукай, в про-
винцията на Сао Пауло, Брази-
лия. В същото време, тъй като 
те са отговорни към децата си 
и домашните задачи, но успяват 
да се насладят на голямата си 
страст – планините. С лирика, 
филм показва бразилскито жен-
ско катерене на много терени 
(традиционно мъжки спорт в 
Бразилия) и показва мотиваци-

ята на двете катерачки, които 
практикуват спорта.

22:35ч. – 23:22ч. – „Капитан 
на утопия“, Франция, 2017, 
Сара Дел Бен, 52`

Франсоа „Бен” Бернхард е 
изследвал най-отдалечените 
кътчета на света за последните 
30 години. Мечтаейки да дове-
де колкото се може повече хора 
да видят и открият прелестите 
на Арктика, той влага всичите 
си спестявания в полярна плат-
ноходка и стартира амбицизен 

проект – Атка.В период от 17 
месеца лодката отплава от за-
падния бряг на Гренландия и 
с нея плават всевъзможни пер-
сонажи: base jumpers, циркови 
артисти, тийнейджъри, болни 
жени, и деца за да открият леде-
ната шапка.

25 юли, четвъртък
21:00ч. –21:35ч. - „Проектът 

Лоракс“, Австралия, 2018, Пийт 
Уили, 35`

Шестима приятели се отпра-
вят на решителна мисия да из-
качат и след това да направят 
BASE скок от Лоракс, страхо-
вито изкачване по Frenchman’s 
Cap в усамотените част на за-
падна Тасмания. Заобиколе-
ни от част от най-девствената 
пустош в цяла Австралиия, те 
се сражават с екстремно време 
и сурова местност, разчитайки 
на уменията и хумора си, за да 
достигнат своята цел.

21:35ч. – 22:50ч. – „Ничия 
земя – експедиция Антаркти-
ка“, Австрия, 2018, Матиас 
Майер, 76`

Антарктида  е най-студени-
ят, най-сухият и най-ветрови-
тият континент, но също е и с 
най-висока средна надморска 
височина. Досега само учени, 
полярни изследователи и пла-
нинари, покоряващи вр.Винсън 
пътуваха до Антарктика. Пора-
ди екстремния студ, с лед терен 
и пустинния климат, свободно-
то каране на ски изглеждаше 

невъзможно. Но двама фрирай-
дъри и авантюристи, Матиас 
„Хауни“ Хаунхолдер и Матиас 
Мейр не се интересуват дали 
някой регион е твърде отдале-
чен или твърде суров за каране 
на ски. Дори са привлечени от 
така наречените тежки условия. 
Заедно с оператора Йоханес 
Айцетмюлер те се отправят на 
експедиция във вътрешността 
на Антарктика да търсят краси-
вите планини за каране на ски. 
Екипът от трима мъже, всеки 
теглещ шейна от 90кг, покриват 
разстояние от 150км пеша или 
с кайтове. Това, което откриват 
е повече от очакваното. „Све-
тият граал“ на свободното ка-
ране. Гледайте филма, за да се 
насладите на най-поразителния 
терен, на който някога хора са 
карали ски.

Награда на публиката на 
Международния кинофестивал 

Лятна филмомания 2019 Банско – 

(Продължава на стр. 5)



на планинарското кино – Бан-
скофилмфест 2018г.

22:50ч. – 22:54ч. – „Живот на 
мечтите“, България, 2018, Йоан 
Кадиев, Владислав Терзийски, 
4`

Този кратък филм представя 
красиви пейзажи от България. 
На техния фон „призрачен” ат-
лет бяга през планинската мъг-
ла. Филм за Антония Григорова.

22:54ч. – 23:30ч. - “Морската 

планина“, Бразилия, 2018, Ра-
фаел Дуарте, Итало Ире, 29`

На 750 мили от брега на Бра-
зилия, около една трета от пътя 
до Африка, се издига върхът на 
подводна планина над Южния 
Атлантически океан на висо-
чина 6000 метра: остров Трин-
дади. Документалният филм, 
разказва историята на пъте-
шествието на експедиционния 
екип Miramundos към острова 
на боен кораб на бразилските 
военноморски сили и мисията 
на екипа да слязат на острова, 
за да разкрият някои от мисте-
риите и обаянията на мястото, 
което е непознато за повечето 
хора и почти невъзможно за 
посещение. Филмът представя 
усилията на членовете на екипа 
да посетят основните забележи-
телности на острова в рамките 
на само 45 часа, след като са 

пътували в бурно море в про-
дължение на 4 дни, живеейки с 
военните и следвайките техните 
традиции на борда.

26 юли, петък

21:00ч. – 21:32ч. – „Лед и пал-
ми“, Германия, 2018, Филип Бе-
кър, 32`

Велосипеди през Алпите и 
каране на ски в някои ембле-
матични планини по пътя! Йо-
хен Майсъл и Макс Кронек не 
са обикновени фрийрайдъри. 
Най-голямото им и най-нео-

бикновено ски пътуване започ-
ва сега. Само за пет седмици 
двамата приятели пътуват от 
родината си Германия през За-
падните Алпи до Средиземно 
море с велосипеди и прекосяват 
най-красивите планини по пътя. 

Те не само търсят девствени 
недокоснати склонове, които 
ги предизвикват като скиори, 
но и трябва да покриват цялото 
разстояние без силата на мотор 
– ските им или са закрепени на 
велосипедите или върху рани-
цата. 

Двамата са пътуват по света 
на много планински приклю-
чения, но през последните ня-
колко години идеята за „Лед и 
палми“ е нараснала в съзнание-
то им: едно ски приключение, 
което започва днес: 5 седмици, 
1800 км и около 35 000 верти-
кални метра – един сън, веднъж 

през Алпите.

21:32ч. – 22:55ч. - „Магнетич-
ните планини, Франция, 2017, 
Стив Уейкфорд, Мена Прит-
хард, 85`

„Магнетичните планини” 
следва историята на обикно-
вен човек, който се опитва да 
открие равновесие в живота си 
след падане от алпийски севе-
рен склон. Включвайки някои 
от най-големите имена в пла-
нинските спортове, ще бъде 
разкрита психологията зад това 
да поемаш рискове в планини-

те, задавайки въпроса – струва 
ли си наистина?

22:55ч. – 23:15ч. - “Неиз-
вестната Патагония”, Испания, 
2016, Еняут Исагире, 19’

Филмът е комбинация от про-
учване, катерене, картографи-
ране на ледници и историческо 
документиране, чийто обект е 
ледникът Клуе на най-южния 
чилийски остров остров Хосте, 
разположен на юг от пролива 
Бийгъл и остров Огнена Земя и 
на запад от остров Наварино, от 
който го отделя проливът Мъри. 

Там се намират и едни от 
последните големи предизви-
кателства пред алпинизма в 
сърцето на този толкова слабо 
познат и проучен район. Среща 
с режисьора на филма Еняут 
Исагире

27 юли, събота
21:00ч. – 22:10ч – „Балкан-

ско колоездачно приключение“, 
Белгия, 2018, Жан-Юже Коре, 
70`

В България Jean-Hugues не-
законно изследва изоставена 
съветска следа. Неговото пре-
минаване, заснето от непознат, 
води до неочаквана реакция от 
медиите и провокира дебат в 
Европейския парламент. Шест 
месеца по-късно, той пропъту-
ва областта на велосипед и се 
гмурка в историята на Балка-
ните, която проучва, откакто е 

19-годишен. Той открива земя 
на гостоприемство, пълна с из-
ненади: сприятелява се с косов-
ски гмуркачи, става свидетел 
на последствията от войната в 
Босна и Херцеговина и качва 
изгубено куче на велосипеда си. 

Едно човешко пътешествие с 
импровизиран маршрут, близо 
до планините и природата, кое-
то дава смисъл на израза „съ-
временно приключение”.

Награда на Журито Между-

народния кинофестивал на пла-
нинарското кино – Банскофил-
мфест 2018г.

22:10ч. – 23:30ч. – „Ама Да-
блам – Свещената планина“, 
Германия, Италия, 2018, Райн-
холд Меснер, 81`

Непал, 1979г.; група от млади 
новозеландци, водени от Пи-
тър Хилари, решават да изкачат 
планината Ама Даблам (6828м). 
Същото възнамерява да напра-
ви и Райнхолд Меснер с екипа 
си. По време на изкачването 
първата група изпада в беда и в 

безпрецедентна проява на при-
ятелство, екипът на Меснер ре-
шава да спаси алпинистите. До-
кументалният филм ни отвежда 
на невероятно приключение, 
смесвайки лични архивни кадри 
с очарователното откровение на 
Райнхолд Меснер и колегите му.

Награда за сценарий „Петър 
Атанасов“ на Международния 
кинофестивал на планинар-
ското кино – Банскофилмфест 
2018г. 

5ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

екстремно кино под звездите
(Продължение от стр. 4)
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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

ПЪРЛЕНКИ 

С БАКПУЛВЕР НА ТИГАН
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ
Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”
„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 
вечер

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

27 ЮЛИ
с. Кремен, местност Хара-

ми Бунар 
Събор по случай 116 години 

от Илинденско – Преображен-
ското въстание.

10:30 часа
02 АВГУСТ

Централен площад              
„Н. Вапцаров“

Честване 116  години от 
Илинденско-Преображен-
ското Кръстовденското въс-
тание. Съвместна проява 
на Община Банско, Музеен 
комплекс-Банско и читалище 
„Никола Вапцаров”

02 АВГУСТ
м. Харами бунар – с. Кре-

мен
Събор по случай 116  годи-

ни от Илинденско – Преобра-
женското Кръстовденското 
въстание

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г брашно
250 мл айрян
5 г бакпулвер
1 ч.л. сол

2 с.л. олио
2 -3 скилидки чесън

Начин на приготвяне
В купа пресяваме брашно-

то с бакпулвера. Правим кла-
денче и изсипваме всички ос-
танали продукти, без чесъна. 

Замесваме меко нелепнещо 
тесто. Делим го на 6 части. 
Всяка част оформяме на топ-
че и разточваме с намазнена 
точилка на кръг с дебелина 1 

пръст. В тиган (чугунен или 
тефлонов), леко намазнен 
печем едната пърленка, об-
ръщаме и печем от другата 
страна. През това време раз-
точваме следващата.

Готовата топла пърленка 
мажем със скилидка чесън.

Зелено училище, УРА! 
В разгара на лятото община Банско финан-
сира още едно забавление за децата, младе-

жите и възрастните от дневните центрове 
„Здравец” . Петдневното „Зелено училище” 
във Велинград е вече ежегодна традиция и 
възможност потребителите на услугата, 
заедно със своите родители и близки, да из-

живеят приятни ваканционни емоции.



7СВОБОДНО ВРЕМЕ

Периодът е емоционален за вас. 
Идва с много и най-различни новини. 
Има и хубави, има и лоши. Старайте се 
да контролирате нервите си, за да не до-
пуснете грешка или да изпуснете някоя 
дума. Интимно разочарование.

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. Не е вре-
ме и за професионални инициативи.

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

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. А може да 
сте в период на реорганизация и ново на-
чало. Домашни 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. Явно превес имат лични дела. 
Желани домашни новости.

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, други се стягат за път.

Достигнали сте до важен момент. 
Ако направите решаващата крачка, ско-
ро ще се доберете до независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас.

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. Късме-
тът е с вас и в работата.

Този е един от силните ви дни. Момен-
тът е важен за работата или бъдещето на 
важен проект. Затова нека вашата вяра 
прерасне в дълбока увереност и нагласата 
за победа ще ви отведе до целта. Някои се 
стягат за път.

Тръгвате по нов път. Най-важното е 
да повярвате, че започнатото ще ви из-
веде на добър край. Ако не отстъпвате 
от принципите си, успехът ви е гаран-
тиран. Предстои разговор, внасящ яс-
нота в конкретен проблем.

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

Сами ще забележите в новите въз-
можности шанс да направите пробив. 
Резултатът може да се окаже много 
над очакванията ви, така че не изпус-
кайте момента. Оживление има и в 
интимния живот.

15 * Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноап. княз Владимир. (Тип. 

с. 372, т. 1 или с. 373, т. 3)

16 Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и 10-те му ученици. Св. 

мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски

17 * Св. вмчца Марина (Тип. с. 375, т. 1)

18 Св. мчк Иакинт в Амастрида. Св. мчк Емилиан Доростолски

19 Преп. Макрина. Преп. Дий

20 † Св. прор. Илия (Тип. 376) (Илинден)

21 † 5 Неделя след Петдесетница. Преп. Симеон, юродив заради 

Христа. Преп. Йоан. Св. прор. Иезекиил. Гл. 4, утр. ев. 5, ап. Рим. 

10:1-10 (с. 100), лит. ев. Мт 8:28-9:1



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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