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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Георги Икономов връчи 
днес "Наградата на Кмета" 

на Женската фолклорна гру-
па към читалище „Никола 

Й.Вапцаров 1894” - Банско, 
за отличното им представяне 

на фестивала 
"Фолклорна 
магия", про-
веден от 12 
до 14 юли 
2019 година. 
Самодейки -
те, с водач 
Райна Тодева 
- Мурджева и 
ръководител 
Нели Михай-
лова, получи-
ха специал-
ния плакет за 
участието си с 
песните „Оро 
играа на Пе-
рин планина” 

Заслужено признание за Женската 
фолклорна група към читалище 

„Никола Й. Вапцаров 1894“ – Банско

(Продължава 
на стр. 3)

Този уикенд на Белмекен се 
проведе традиционното със-
тезание по ски бягане с меж-
дународно участие - купа"Си-
вен", организирано от БФСки 
и община Велинград. В него 
се включиха всички българ-
ски отбори по ски бягане и 
биатлон, както и представите-
ли на Русия, Казахстан и Бе-

Добро представяне на Тодор 
Малчов на купа „Сивен“

ларус. При юноши до 20 години, 
на дистанцията от 9 км изкачване 
в свободен стил, СК "БАНСКО" 
беше представен от Тодор Мал-
чов, който зае престижното 5-то 
място в силна конкуренция.

Това е първото състезание за 
летния сезон на Малчов, който 
продължава подготовката си за 
предстоящите състезания.

За девета поредна година 
младият ръководител на Шко-
лата по китара 
и любим учи-
тел по музи-
ка в НУ „Св. 
Паисий Хи-
лендарски” - 
Марин Бърда-
рев, подари на 
Банско вълну-
ващ концерт. 
Препълнената 
зала на чита-
лището събра 
п р и я т е л и , 
учители, ро-
дители и гос-
ти, дошли да 
подкрепят с 
аплодисменти младите даро-
вания на града. Всяка година, 

община Банско е официален 
спонсор на събитието, пре-

върнало се в любима среща 
на сцената между влюбени в 

музиката деца, посещавали 
„Школата по народно пее-

не и народни 
инст рументи 
към Общин-
ска лятна про-
грама „Детско 
лято”2019, тех-
ните приятели 
– китаристите 
от "Школата по 
китара" и ут-
върдени имена 
на голямата му-
зикална сцена, 
които заедно с 
децата го пре-
връщат в един 
от най-чакани-
те концерти в 

Вяра в начинанието, надежда за успехи 
и любов към изкуството пожела 

кметът Икономов на младите дарования

(Продължава на стр. 3)
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Община Банско ин-
формира всички свои 
граждани и гости на гра-
да, желаещи да посетят 
Пирин, че за периода от 
26.07.2019 г. до 31.08.2019 
г., се въвежда времен-
на забрана за движение 
и паркиране на пътни 
превозни средства в част 
от четвъртокласен об-
щински път град Банско 
- хижа Вихрен, от мест-
ност „Шилигарника” до 
хижа „Вихрен”. Забрана-
та важи през посочения 
период за часовия интер-
вал от 08:00 ч. до 16:00 
ч. Забраната не се при-
лага за МПС със специа-
лен режим на движение. 
Ограничението се налага 
предвид изключителна-
та натовареност на път-
ния участък, създаваща 
реални предпоставки за 
застрашаване живота и 
здравето на участниците 
в движението и за въз-
никване на пътнотранс-
портни произшествия. 
На основание чл. 3, ал. 2 
от Закона за движение по 
пътищата, пътният учас-
тък e сигнализиран със 
съответните пътни зна-
ци, а именно: В1 – „Заб-
ранено е влизането на 
пътни превозни средства 
след знака”. В местността 
„Шилигарника” са пред-
видени места за паркира-
не на автомобилите, като 
контролът за спазване 
на забраната ще бъде уп-
ражняван от органите на 
МВР и служители на Ди-
рекция Национален парк 
„Пирин”.

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

Приключиха пътешествията 
на "Клуб туризъм", заложени 

в Oбщинска лятна програма 
"Детско лято" 2019 година и 

организирани от МКБПМН 
Банско. Под професионалното 

водачество на специалисти и 
педагози, учениците предприе-

ха това пътуване по предвари-
телно определен маршрут. Те 

посетиха Музея на минно-
то дело, крепостта Кракра, 
Ресиловски манастир, 
топлия минерален гейзер 
в Сапарева баня, множе-
ство църкви и исторически 
местности. Последният 
маршрут ги заведе в Со-
фия, където посетиха му-
зея "Земята и хората" и 
Национален исторически 
музей, посрещнати с мо-
тото: "За вас, които обича-
те своя род и българското 
Отечество и обичате да 
знаете своя род и език". 
Учениците от НУ " Свети 
Паисий Хилендарски" и 
ОУ "Неофит Рилски", бла-
годарят на Община Банско 
за предоставената възмож-
ност да се докоснат до мес-
та, съхраняващи българ-

ската история и с нетърпение 
очакват изненадите, които ще 

им подготви Общинската лятна 
програма другата година.

Нови откривателства и незабравими 
преживявания за „Клуб туризъм“ – Банско

На Голяма Богородица 
- денят, в който християн-
ската църква почита Св. 
Богородица като покрови-
телка на майчинството, же-
ните и семейното огнище, 
жителите на Общината, по 
традиция, дадоха курбани 
за здраве и благоденствие, 
като почит към Успението 
на Пресветата Майка. Спо-
ред преданието, на този ден 
апостолите се събрали от 
местата, където проповяд-
вали, за да се простят със 
Света Богородица и да по-

гребат пречистото й тяло.
Оставайки верни на тради-

цията, стотици миряни, в църк-
вите, кварталите и махалите на 
Общината, се събраха и дадоха 
курбани, за да се радват на до-
бър живот. В Банско и Добрини-
ще градоначалникът Икономов 
застана до своите съграждани, 
за да отдаде почит към Дева 
Мария и да сподели с хората 
този голям празник.

Курбани за здраве в Банско и общината
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ФОТООКО

- акапелно и „Пустите наши две 
думи”, под съпровод на оркес-
тър, с ръководител Димитър Ка-
сапинов. В Заседателната зала 
на общината, сестрите Теодора, 
Ивана и Ивона Малчови, и Ива-
на Рахова, бяха придружени от 
ръководителите си и отец Геор-
ги Касапинов, който благодари 
за решението на кмета да награ-
ди с това отличие младите даро-
вания на Банско.

От своя страна, Икономов им 
пожела да не спират да пазят, 
предават и помнят историите 
на града, така красиво облечени 
в песни, и изпълнени от тях по 
неповторим начин.

Заслужено признание 
за Женската 

фолклорна група 
към читалище 

„Никола Й. Вапцаров 
1894“ – Банско

(Продължение от стр. 1)

На 27 август градът ще бъде 
украсен с нови творби от Илин-
денски мрамор. Скулптурите, 
които за четвърта година са 
дело на докторанти, студенти и 
възпитаници на Великотърнов-
ски университет „Св. Св. Кирил 
и Методий”, превръщат зеле-
ните площи на Банско във впе-
чатляващи арт-пространства. 
Красимир Методиев, Иван Ни-

колов, Петър Кондев, Найден 
Колев и Николай Стоянов са по-
канените тази година от Общи-
на Банско, за да допълнят изящ-
ния и неповторим стил на града, 
здраво стъпил на традициите, и 
едновременно с това, вперил 
„Поглед към небето”. Такъв е и 
слоганът на Скулптурния сим-
позиум, стартирал преди дни, и 
втора година облечен в камък. 

Дванайсет участници до този 
момент са оставили следи от 
длетата си по скулптурите от 
дърво и мрамор в Банско и тази 
традиция ще продължава, за-
щото подкрепата на Общината 
за развитието на пластичните 
изкуства и младите дарования 
е важен избор, който има само 
една посока – красива градска 
среда.

„Вдъхновението ни е Банско, 
погледът ни е към небето“

Банско през лятото. Сега, като 
водещ и гост – изпълнител се 
изяви Невена Цонева, позната 
от „Шоуто на Слави”. Ритъмът 
беше поверен на Венелин Вен-

ков, неин партньор в работата 
и в живота, и на Валери Пас-
тармаджиев, преподавател по 
компютърен аранжимент и 
контрабас в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” - Благоевград. Концертът 
премина под звуците на бурни 

ръкопляскания, а малките „ар-
тисти” всяка година надграждат 
своето вдъхновение и талант. 

Кметът на Банско Георги 
Икономов поздрави от сце-
ната участниците в концерта, 
наречен „Вяра, Надежда, Лю-

бов” и пожела, тези три неща 
никога да не липсват в домо-
вете, сърцата и живота, а да 
бъдат спътници в начинанията 
и изграждането на културния, 
творчески и музикален вкус на 
всички.

Вяра в начинанието, надежда за успехи и любов към изкуството 
пожела кметът Икономов на младите дарования

(Продължение от стр. 1)

Има неща непреходни, не-
подвластни на времето и ние 
сме тези, които трябва да ги 
помним, пазим и предаваме на 
идващите след нас. Банско ви-
наги ще бъде люлка за песни, 
грижливо съхраняващи разкази 
и легенди за нашия край и фол-
клорна група "Банска младост" 
с ръководители Димитър Каса-
пинов и Нели Михайлова към 
читалище „Никола Й.Вапцаров 
1894” - го доказват неуморно. 
Групата получи висока оценка 
за участието си на Добринищко 
лято, много аплодисменти и на-
деждата, че няма да прекъсват 
нишката между историята и на-

стоящето.

Информираме ви, че 
поради големия инте-
рес тази година, фес-
тивалът ще празнува 
третата си годишнина 
на градския стадион 
"Св. Петър" в Банско. 
Началото на концер-
тите на 6 и 7 септем-
ври е 19ч., а входът е 
свободен. Очакваме 
ви за вълнуващи сре-
щи с Преслава, Ивана, 
Саша Митич и Цеца 
Величкович.

На вниманието на всички, които с нетърпение 
очакват „Банско Балкан Фест 2019“!



Х. ДЕМЯНИЦА - Х. БЕЗБОГ 
- ВРЕМЕТРАЕНЕ 6 - 7 ЧАСА

Широката и добре очертана 
пътека от х. Демяница за х. Без-
пог тръгва на юг през гората, 
през левия бряг на р. Валявица 
и през по-
ляни и 
к а м ъ н а к 
стига до 
Вилявеш-
кия ри-
гел. След 
р и г е л а 
на реката 
се преси-
чат каме-
нисти па-
сажи и се 
стига до 
местност-
та Тияци-
те. Тук р.
Валявица 
тече бав-
но и тихо 
с много 
меандри. 
След леко 
изкачване 
се пре-
м и н а в а 
п о к р а й 
м а л к о 
езерце и 
голямото 
Валявиш-
ко езеро, 
от където 
з а п о ч в а 
р е к а т а . 
Н а в л и -
за се във 
Валявиш-
кия цир-
кусогра -
ничен от 
б и л н а т а 
линия, свързваща върховете 
Валявишки чукар, Момин двор, 
Дженгал и южните склонове на 
вр. Малък Полежан.

Западните склонове на вр.
Дженгал и Дженгалския гре-
бен представляват отвесни 
гранитни стени високи около 
120м., които са обект за ал-
пийски изкачвания. Голямото 
Валявишко езеро е най-голя-
мото от Валявишката езерна 
група, разположено в долната 
част на обширния Валявишки 
циркус на 2280м.н.в., дълго е 
480м., широко 275м., дълбоко 
19м. И има площ 85дка и обем 
664 800куб.м. В северната му 
част има двувръх остров. От 
тук движението продължава в 
източна посока по продължи-
телно изкачване към превала 
Дженгалска порта (2500м.н.в.) 
– най-високата точка на марш-
рута.Пътеката е стъмна и каме-
ниста,а в горната част е едър 
блокаж. Естествено е тук да се 
направи по-дълга почивка, тъй 
като има какво да се види. На-
зад са чудноватия Валявишки 
циркус с украсяващата го езер-
на огърлица, а отпред на изток 
са се ширнали Родопите. От 

тук започва стръмно продължи-
телно спускане по камънаци и 
скални блокове, пресича малки 
и плитки езера. От тях до х. Без-
бог са необходими около 1.30ч.

Правят се няколко къси из-
качвания и слизания по добре 
очертана и маркирана пътека и 

се стига до Безбожкия превал. 
Известен престой тук е необхо-
дим, за да се видят просторните 
гледки и да се отдъхне след дъл-
гия преход. От х.Безбог със се-
далкова въжена линия се стига 
за около 30мин. до х.Гоце Дел-
чев и от там с предварително 
организиран транспорт за около 
40мин се слиза до Банско.

 
Х. ВИХРЕН - Х. ДЕМЯНИЦА 

- ВРЕМЕТРАЕНЕ 5 - 6Ч.

От х.Вихрен се тръгва по пъ-
теката за Жабешкото езеро, като 
се върви по разнообразен терен 
– тревист, каменост и издигащи 
се самотни скали. След като се 
достигне терасата, на която е 
разположено Жабешкото езе-
ро, от там започва стръмното 
изказване по каменистите сер-
пентини към превала Тодорина 
порта. Това е най-високата точ-
ка на прехода (2580м.н.в.) и се 
намира между върховете Малка 
Тодорка и Василашки чукар. От 
тук започва спускането към Ва-
силашкия циркус.

Добре очертаната пътека през 
стръмни и каменисти склоно-
ве достига до двете Тодорини 

езера (горно и долно), нари-
чани още “очите на Тодорка”. 
Горното Тодорино езеро е на 
2536м.н.в., то има кръгла фор-
ма с дължина 151м., ширина 
124м., дълбочина 7,7м., площ 
от 13,2дка и обем 44600куб.м. 
Долното Тодорино езеро е 

по-малко то горното и е разпо-
ложено над Василашкото езеро 
от Василашката езерна група 
и стига до Рибното Василашко 
езеро, носещо името си поради 
много пъстърва, която се въди в 
него (2126м.н.в.). Василашкият 
циркус е един от най-красивите 
в Пирин. Обгражда се от билна-
та линия, свързваща върховете 
Тодорка, Овчи вал, Василашки 
чукар и Типиците. След като се 
пресече моренният вал Рибно-
то Василашко езеро, се тръгва 
по пътека през клека, тревиста 
местност и иглолистна гора и 
след около 20 – 30мин. се стига 
до х.Демяница (1895м.н.в.)

 
ИЗКАЧВАНЕ НА ВР. ВИ-

ХРЕН - (2914 М.Н.В)

Банско - х.Вихрен - (автобус 
30- 40мин.)

Х.Вихрен - вр.Вихрен - х.Ви-
хрен - (5- 7ч.)

 Изкачването на върха става 
по неговия южен склон, през 
седловината Кабата за около 
3,30ч. Освен по същия път от 
върха може да се слезе по пъте-
ката на северозапад до седлови-
ната Премката, от където да се 

продължи през м.Големия казан 
към х.Вихрен.

 
МАРШРУТ 5-ТЕ ЕЗЕРА

Муратово езеро, Робно езеро, 
Жабешко езеро, Дългото езеро 
и ез. Окото

Този маршрут е лек и дос-
тъпен за широк кръг туристи 
и времетраенето му е около 
4 часа, а денивелацията око-
ло 350м. – 400м. Изходната 
точка за маршрута е х.Вихрен 
(1950м.н.в.) докъдето от Бан-
ско се стига за около 40мин с 
автобус. От хижата се тръгва в 
югозападна посока 
и се преминава по 
тревистия бряг на 
р.Бъндерица през 
местността Равнака. 
След това лъкатуши 
по стръмния изто-
чен склон на Мура-
тов връх, пресича 
няколко малки пото-
ка и ни отвежда до 
Муратовото езеро. 
От тук маршрутът 
продължава в южна 
посока. Пътеката се 
вие през клекове и 
тревисти склонове 
и след около 20-
30мин достигаме 
до Рибното езеро 
– 2190м.н.в, 384м. 
дължина, 230м.ши-
рина, 12м. макси-
мална дълбочина и 

65дка площ. Малък, обрасъл с 
трева, клек и смирки полуос-
тров в южната част на езеро-
то допълва неговата красота. 
Във водите му се отразяват ка-
менните венци на Бъндериш-
ки чукар, Дончови караули и 
Муратов връх. Импозантна е 

гледката и към вр.Ви-
хрен, който от тук се 
разкрива с целия си 
ръст, а когато бялата 
му мраморна гугла се 
отрази в сините води 
на езерото, гледката не 
може никога да се за-
брави. От тук пътеката 
продължава на юг и 
ни отвежда по високо 
о красивото Жабешко 
езеро – 5,6дка и дъл-
боко само 2м.. След 
около 10мин присти-
гаме на Дългото езе-
ро – 45,5дка площ, 
500дължина, 150 ши-
рина и около 10м. дъл-
бочина. От Дългото 
езеро маршрутът про-
дължава обратно в се-
верна посока към езе-
рото Окото, което стои 
на около 15-20мин 
от х.Вихрен. Добре 
маркираната пътека 
се спуска през клеко-
ве, морени и тревист 
терен и след около 1 
час стига до езерото 
– 2082м.н.в., 64м. дъл-
жина, 57м. широчина, 
около 5м. дълбочина и 
2,6дка площ. През ля-
тото бистрите му води 
се затоплят до 18С, но 
къпането е забранено.

Забележка: Всички 
маршрути могат да 
бъдат променяни или 
прекратявани в зави-

симост от лошо време, физиче-
ско състояния на групата или 
по желание на групата. Също 
така като варианти могат да 
се реализират немаркирани ту-
ристичеки маршрути както по 
високите чести на планината 
така и в по ниските гористи 
части.

4ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Набираме служители за пози-
цията Камериерка

- целогодишна заетост
- трудов договор

- пълен социален пакет и си-
гурност на работното мяс-

то
- изхранване по време на ра-

ботна смяна
- осигурен транспорт или 
настаняване на квартира

- униформено облекло
- 8 часов работен ден от 8-00 

до 17-00
- аванс 100 лева всяка седмица

- конкурентно и сигурно за-
плащане 800 лева чисто

Телефон за контакт: 0888 494 
946

Комбинирани летни планински маршрути
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Знаете ли кой град в Бълга-
рия е известен, като „Перлата 
на Пирин“? Това е гр. Банско 
- най-големият ски курорт на 
Балканите, китен град в поли-
те на Пирин планина и родно 
място на много знатни българи. 
Вярно е, че много чужденци го 
познават само, като идеалното 
място да покараш ски и да из-
караш някоя друга топла вечер в 
гостоприемните хотели и къщи 
за гости в региона. За българи-
те обаче, Банско носи и исто-
рическо значение, което няма 
нищо общо с добре уредените 
ски писти и туризма. Ако се по-
топим в миналото на България, 
ще открием многобройно спо-
менаване на името на града из 
книги, документи и записки за 
събития. И до днес запазените 
възрожденски къщи ни напом-
нят за величието му и всички 
истории, които може да ни раз-
каже. Хайде да видим какво не 
знаете за този малък планински 
град и неговата история.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА 
ДЕЙНОСТ ВРИ И КИПИ

Археологическата дейност се 
развива с пълна пара и изобщо 
не е без причина. На терито-
рията на общината са открити 
повече от 100 археологически 
обекта. Да, не бъркаме бройка-
та - повече от 100 - включващи 
светилища, некрополи, селища, 

могили и крепости.
Това е така, защото районът 

е бил обитаван много преди 
да се превърне в това в което е 
сега. Намерени са доказател-
ства, че е имало население по 
тези земи. Останките датират 
от ранно-желязната епоха и къс-

но-бронзовата епоха (III - II хил.
пр.Хр.). В региона са намерени 
тракийско светилище на огъня, 
късно-антични керамични пещи 

, погребан римски легионер, 
гроб на лечител от II век, три 
ранно-християнски базилики и 
др. Интересното при тези гро-
бове е височината на останките, 
всички тези хора са били високи 

над 1.90 м. Въпреки че в некро-
полите почти всички са били 
погребвани без особено много 
неща с тях, които да разкрият 
нещо повече, археолозите могат 
да си извадят много заключения 
за мястото и условията им на 
живот по това време.

Археологически комплекс 
“Свети Никола” и Късноантич-
ната крепост "Ситан Кале" са 
две от местата, които заслужават 

да бъдат посетени. Комплексът 
е бил богато устроено място, 
което преди да бъде намерено, 
през 2003-та година, когато от-
криват ранно-християнската 
базилика, която е в центъра му, 

не е било споменавано никъде. 
Крепостта „Ситан Кале“ пък е 
охранявала Разложката котло-
вина и е служела за контакт към 
крепостта в Св. Врач. Била е 
дом на владетелят и цялата му 
фамилия, заедно със стражите, 
които са наблюдавали отвисоко 

местността.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО 
НА БАНСКО

Определено доброто му мес-
тоположение - висока точка с 
достатъчно водоеми е изигра-
ла съществена роля в богатото 
заселване на местността. За 
известно време тракийското 
племе меди са живеели по тези 
земи, дори са изградили храм 
на Хера, когато са били под 
гръцко владение. Място чудес-

но за спорт и забавления, за раз-
ходки в планината или просто 
за релакс.

Тази земя е била притегателна 
сила към много народи, именно 
заради доброто си местополо-
жение.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ

Когато разполагаш с такава 
планинска територия, няма как 
най-голямата част от население-
то да не е заета в животновъд-
ството. Банско се оформя, като 
селище през IX-X век. При напа-
дението на Османците, Банско 
приютява много пришълци от 
околните села и градове, които 
търсят закрила. Това естествено 
се обръща в полза на града и той 
процъфтява, като дори по време 
на Турското робство съумява да 
запази част от независимостта 
си. За гр. Банско освобождение-
то настъпва на 5 октомври 1912 
г., след което той процъфтява, 
като културен, а след това и като 
туристически център.

КОЙ Е РОДЕН В БАНСКО?

Ще се изненадате колко много 
личности са родени в гр. Банско. 
Сред тях са Никола Вапцаров, 
Неофит Рилски, Тома Вишанов 
– Молера и e родното място и на 
Паисий Хилендарски. В градът 
има изложени музейни експона-
ти във родните къщи и на Нико-
ла Вапцаров и на Неофит Рил-
ски, така че ако имате път през 
града или планирате почивка 
сред китният Пирин, то задъл-
жително ги посетете.

Какво не знаем за Банско?
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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

СЛУЧАЕН СЛАДКИШ 

С БУТЕР ТЕСТО
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 150 години от 

рождението на Радон Тодев 

1869-1903

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 110 години от 

смъртта на Хаджи Кандид Дъ-

гарадин 1830-1909

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 140 години от 

смъртта на Баньо Маринов 

Братанов 06.1853-19.05.1879

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 134-ата годиш-

нина от Съединението на Кня-

жество България с Източна 

Румелия-съвместна проява на 

Община Банско, Музеен ком-

плекс – Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”

06 – 07 СЕПТЕМВРИ

Централен площад „Н. 

Вапцаров“

„Банско Балкан фест“ Фес-

тивал на Балканската музика

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 111 години от 

обявяване Независимостта на 

България-съвместна проява 

на Община Банско, Музеен 

комплекс и читалище „Никола 

Вапцаров”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Теснолинейка Септември — Добринище на 
БДЖ е единствената действаща теснопът-
на линия в България. Тя е с междурелсие 760 
mm. Разстоянието от 125 km между крайни-
те гари се изминава за около 5 часа със сред-
на скорост 25 км/ч. Теснолинейката се полз-
ва, както от жителите на общината, така 
и като туристическа атракция. На нейната 
територия са снимани множество истори-

чески филми и клипове.

Необходими продукти
400 г бутер тесто
250 г извара с 40% масле-

ност
150 мл мляко
4 бр. яйца
10 с.л. захар
5 с.л. сладко какао
1 ванилия
5 с.л. брашно
олио и галета за формата

Начин на приготвяне
Разбиват се жълтъците с 

изварата, млякото, ванилията 

и захарта. Добавя се какаото 
и после брашното, лъжица 
по лъжица. Разбиват се бел-

т ъ ц и т е 
на твърд 
сняг и 
се обър-
кват в 
тестото, 
без да се 
бие сил-
но. Фор-
ма с под-
в и ж е н 
кант се 
намазва 
с олио 
и се по-
ръсва с 
г а л е т а . 

Фурната се загрява на 180 С. 
Бутер тестото се нарязва на 
ивици. С две от ивиците се 
облицова кантът на формата. 
Излива се тестото. Останали-
те ивици се слагат изправени 
в тестото, като се навиват 
във формата на кръгове (виж 
снимките). Сладкишът се 
пече 30-40 минути. Прави се 
проба с клечка. След изстива-
нето се нарязва като торта.
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Не правете прибързани стъпки и не се 
поддавайте на наплива от емоции. Пре-
ди всичко обмислете ситуацията докрай 
и подхождайте към делата си критично, 
отделяйки възможното от невъзможното. 
Радват ви домашни новости.

Най-важното сега е да отличавате 
фактите от измислиците, реалното от не-
реалното, перспективното от безперспек-
тивното. Избягвайте рисковани крачки и 
твърде смели очаквания и се занимавайте 
само с неотложни неща. 

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Хубавото е, че сте 
обградени с хора, съпричастни към иде-
ите ви. 

Периодът е доста 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.

Дръжте умерената линия и не настоя-
вайте непременно на своето. Замислили 
сте нещо, но не е изключено да предизви-
кате провокации и конфликти. В любовта 
емоциите са смесени, вкъщи - също. Не 
е време и за професионални инициативи.

Успехът на начинанията ви зависи из-
ключително от вашата предприемчивост 
и издръжливост. Откриете ли ги в себе 
си, ще убедите и околните в своята пра-
вота, а перспективите са най-благопри-
ятни. Придобивки и домашни новости.

Чувствате, че е дошло време да на-
правите своите изводи и да се спрете на 
нещо определено. При едни става дума 
за неща от всекидневието, но за други 
въпросът опира до важно за тях парт-
ньорство или взаимоотношения. 

Вложете всички сили в започнатото, 
няма да съжалявате. Разпределете добре 
времето си и действайте. Нагласата за 
победа най-сигурно ще ви отведе до цел-
та. От сегашните ви действия зависят 
нещата занапред. 

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

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. 
Интимно разочарование.

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно не 
само с развитието на нещата, но и с бъ-
дещите тенденции. Става дума както за 
работата, така и за лични дела. Домашни 
тревоги.

Днешните събития са противоречиви, 
затова внимавайте да не станете жертва 
на заблуди или на собствените си завише-
ни очаквания. Дошло е време да отделите 
плявата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално.

26 Св. мчци Адриан и Наталия
27 Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий
28 Преп. Моисей Мурин
29  * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. Анаста-

сий Струмишки (Строг пост) (Тип. с. 405)
30 * Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Пре-

насяне честните мощи на св. Александър Невски (Тип. с. 408)
31 Полагане честния пояс на Пресвета Богородица (Службата е изцяло 

според Минея). Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий, патри-
арх Константинополски (Тип. с. 410)(

1 † 11 Неделя след Петдесетница. Начало на Църковната нова година. 
Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Правед. Иисус Навин. Гл. 2, утр. ев. 11, 
ап. 1 Тим. 2:1-7 (с. 369), лит. ев. Лк 4:16-22 (Тип. с. 66)
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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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