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Общински съвет Банско
прие отчета на общинския
бюджет за 2017 година

На своето августовско заседание Общински съвет Банско
одобри отчета за изпълнението на общинския
бюджет за
п р ед ход ната 2017
година,
както
и
текущото
изпълнение на
б юд ж е т а
за
първото полугодие.
Данните
от
приходната
част сочат
ръст от 1
160
000
лева
на
събраните

Н
а
29.09.2018 г.
ще се проведе
юбилейна наборна среща
на набор 1948
г. в хотел
„Евелина Палас” (срещу
полицията)
от 19:00 часа.
Цената на
куверта
е
25.00 лв.
Заявки за
присъствие
до 20.09.2018
г.
Те л е ф о н и
за връзка:
Е л е н а
Клешкова
0 8 8 9
492471
Надежда
Павлова
0899845138

средства от собствени приходи в сравнение с 2016 г., като
той е най-голям при събрания

туристически данък, налога за
(Продължава на стр. 2)
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СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

Изкуства и занаяти през почивните дни в Банско
С демонстрация на изработване на сувенири от тъкани
бе посветена петъчната вечер
от Мария Кушлева - пазителка на стари бански обичаи. В
съботния следобед гостите на
курортния град се включиха в
демонстрацията „плетене на
шушони” от талантливата Сашка Коюва. Песните на фолклорна група при читалище „Светлина” – село Кремен огласяваха
сърцето на Банско.
Във фоайето на втория етаж

на Посетителския
информационен
център бе представена изложбата
на Здравка Русева е под наслов
„ПОРТАЛИ“, по
едноименната авторска картина на
художничката. Освен двете абстракции под това име
в изложбата си авторката представя

Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour за първи път с концерт в Банско
Любимото лятно турне подкрепя българските изпълнители Любимото лятно музикално
турне се завръна на 1септември с нова дестинация – град
Банско. Точно в 19:00 часа на
сцената на Coca-Cola и The
Voice на площад “Никола Вапцаров” се качиха DARA, Криско, Pavell&VenciVenc', СкандаУ, Михаела Маринова, Балет
NOVA, DJ Doncho, Ballan, Михаела Филева и TITA. След
кратка почивка изпълнителите
на Coca-Cola TheVoiceHappy
Energy Tourсе завръщат с нови
проекти и музикални изненади.

Именно жителите и гостите на
град Банско бяха сред първите,
които чуха на живо новия хит

на Pavell&VenciVenc' – “Добър
живот“. Боговете от СкандаУ от
своя страна лично благодариха
за подкрепата на техните фенове
за милионите гледания на „Чуж-

ди усмивки“ и „Хайвера“. Турнето премина през 6 български
града, като доказа, че родната
публика е една от най-ентусиазираните, а нашите изпълнители
– на световно ниво. Coca-Cola
The Voice Happy Energy Tour
подкрепя българските изпълнители, реализирайки най-големия
музикален проект в последните
3 години. На 15 септември, на
финала на турнето в София,топ артистите на България ще
зарадват своите почитатели, а
те от своя страна обещават незабравими емоции до лятото на
2019 г.

нови картини от своя творчески
проект „Багрите на три столетия“, посветен на красотата и
непреходността на старинната
българска черга. И в тази експозиция художничката представя
нова творба от своята „запазената марка“– нейните абстрактни розови божури. И още много други интересни и красиви
творби.
Здравка Русева има над 25
участия в изложби и арт – събития в страната и в чужбина, от

които шест самостоятелни изложби. Пет от нейните авторски
картини са отличени с престижни награди в Международни
конкурси по живопис по време
на Седмиците на изкуствата в
Турция / 2017г./, Италия/ 2017г./
и Кипър / юли 2018г./, както
и на два международни арт фестивала в Русия през 2018г.
- Международния фестивал
„АРТ – ПОЕЗИЯ” и Международен фестивал на абстрактното изкуство.

Общински съвет Банско
прие отчета на общинския
бюджет за 2017 година

Старт на летните състезания по ски бягане

В село Сапарево стартира лятната надпревара на ски бегачите от
купа "Сапарева баня".
Отборът на СК"БАНСКО" се представи
достойно при изключително трудно трасе
и високи температури.
В дисциплината 10 км
ролки свободен стил
при юноши старша възраст, 2-ро място завоюва Тодор Малчов. При
девойки младша възраст Мишел Мийк зае
6-то място на 3.5 км.

(Продължение от стр. 1)

Банскалиите К. Гемкова и Д. Валеюв приключиха със Световното в Беларус
Спортистите от
Банско,
Катрин
Гемкова и Даниел
Валеюв, приключиха
участието
си на Световното
първенство по Таекуондо в Беларус.
Катрин
победи
състезателката от
Гърция ,но загуби
от представителката на Корея която

стана и световна шампионка в
тяхната категория.
Това бе първото международно участие на Катрин в нова
възрастова група и в нова категория но се представи перфектно! Дани спечели една среща
срещу Казахстан но загуби от
Беларус и от Чехия и така остана извън групата за медали.
Това и беше първото участие на
Световно първенство и се представиха много добре.

придобиване на имущество и
годишния данък за притежаване
на недвижим имот. Отчетът за
приходите за първата половина
на 2018 г. пък сочи 56 % събрани средства на база на заложените за 2018 г.
„Разчетите сочат, че се движим добре през настоящата
година по отношение на събираемостта. Също така продължаваме с тенденцията да увеличаваме собствените си приходи
при сравнение на данните с тези
от предходните години. Ежегодно правим анализ в кои сфери
има потенциал за повишаване
на събираемостта, какви мерки
можем да вземем и какви действия да предприемем. Останалото е желание за работа” коментира кметът Георги Икономов
бюджетните данни.
По време на сесията на местния парламент бе взето решение да бъде предоставена парична награда от 1000 лева на

таекуондистката Катрин Гемкова. Деветокласничката донесе на България златен медал от
провелото се през месец април
Европейско първенство. Стимулирано бе също участието на
Иван Везюв – потребител на социална услуга в Банско, в Световните летни игри на Спешъл
Олимпикс в Абу Даби през 2019
г. Това са игри, предназначени
за лица от уязвимите групи, с
които те са приобщавани към
живота и стимулирани да развиват възможностите си.
Гласувано бе допълнение на
Наредбата за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на общината. Новият
текст касае контрола върху
граждани, които използват общинските тротоари за складиране на материали от различен
характер.
С допълнението бе създаден
също ред, по който да бъдат събирани и премахвани излезлите
от употреба МПС.
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Първите писмени сведения за Банско

Богатата история на Банско
е оставила многобройни сведения – исторически, архитектурни, художествени, духовни.
Първото писмено свидетелство
за Банско като обособено селище обаче е от 1576 година. Това
са данни от турски регистър

урок, след който разбойническите набези секнали.
Тази съпротива в района, която впрочем продължава през
цялата история на Банско по
време на робството, подхранва
тезата, че Банско възниква като
обособено селище през 16 век

17 век. Разкрита е и раннохристиянска базилика от края на 4
и началото на 5 век Намерените украшения пък показват, че
населението е било заможно.
Екипът е попаднал и на скелети
с размери между 1,80 и 2 метра, което е голям за времето си

на овцевъдите. От него става
ясно, че селището по онова врече вече е установено, уредено,
така че Банско със сигурност е
от по-ранни години.
В специализирани исторически изследвания за района,
издадени от БАН, се посочва,
че в Разложката котловина между 1570 и 1660 година Банско е
сред от най-големите селища.
Съставено е било от три махали,
а къщите му достигали 400. Данните са от архив на Татар-Пазарджишка кааза и показват, че
Банско е било богато селище.
Имало е фамилии, които са отглеждали по 4000 овце, от които
заделяли по 400 – за турския данък, наречен „десятък“.
Същевременно в района имало много разбойници – тук на
големи групи вилнеели кърджалиите, които плячкосвали
стоката на банскалии. Това определено поражда съпротива –
хората са искали да опазят имуществото си. В района и днес са
много популярни разказите за
войводата Терзи Никола, на когото в Банско е кръстена улица
и който е от „хайдушката“ история на Банско.
Накратко предадени, те разказват как с дружината си той
избил кърджалиите на Чобан
Гега – стотина души, които тъкмо пирували след пореден голям грабеж на богати фамилии
от Банско. Терзи Никола дал

за отпор на населението срещу
набезите и произвола на османлиите.

ръст. Вероятно тук е било тракийското племе Даи, описано от
Омир като изключително смели
воини.
Тези селища са се престроявали през вековете и са ползвани наново. Така другата теза
гласи, че Банско възниква още
в 9-10 век върху останките на
древно селище.
Районът влиза в българската
територия през първата половина на 9 век. Сведенията за живота тук през Средновековието до
падането под турско робство са
оскъдни. Надеждите са разкопките да хвърлят светлина.
За Средновековната история
на Банско може да се каже, че
населението е било предимно
от скотовъдци. В същото време
районът на Банско е бил духовно и религиозно християнско
средище, съхраняващо и историята. Тук са открити късносредновековните църкви „Св.
Георги“ и „Св. Илия“.
Много интересна е църквата
от 1614 година в Добърско, която е на 20 километра от Банско.
Стенописите на храма отразяват заселването в района на ослепени войници на Самуил след
битката при Беласица през 1014
година. Така историята по своеобразен начин е изобразена и
съхранена.

НОВИТЕ СВЕДЕНИЯ ЗА
ДРЕВНАТА ИСТОРИЯ НА
БАНСКО
Като се говори за история на
Банско, трябва да се имат пред
вид и данните, открити през
последните години. Това са сведения, които са разкрити при
археологически разкопки. Те
сочат, че всъщност трябва да се
говори за древната история на
Банско и района.
Оказва се, че тук е било населено още от древността и
през различните епохи мястото е обитавано и от траки, и от
римляни, и от византийци, и от
славяни. Открити са крепостни
стени, останки от помещения,
погребения, както и свидетелства за улегнал живот и дейност
на хора от преди 4500-5000 г.
Нови сведения дава откритият през 2003 година Безименен
град, който е на 4 км от Банско.
Резултатите от проучването на
екипа на Владимир Баряков,
уредник и археолог в Музейния
комплекс Банско сочат, че в този
град без прекъсване е имало
живот от около 2000 г. пр. Хр.
до 16-17 век.
Откритите монети със сигурност доказват, че селището
е съществувало поне от 2/3 до

ВЪЗРАЖДАНЕТО

Възрожденската история на
Банско го превръща в един от
центровете на българското Възраждане – и като икономически подем, и като отваряне към
външния сват, и като просветителство, и като реално разпалване на народното самосъзнание и
патриотизма.
През
Възраждането
Банско започва бързо да се
развива икономически, става
оживен
търговски център
с множество
развити занаяти. Започва
новата история на Банско.
Развива
се
усилена търговия по Егейското крайбрежие, развиват
се търговски
връзки с големите градове
в Централна и
Западна Европа, където много банскалии
откриват кантори,
децата
им се образоват в чужбина.
Към северните части на
Гърция
керваните носят
дърводелски, железарски и кожарски изделия, а се връщат с
риба, маслини, памук, кожи. Европа се нуждае от суровини за
производството си и предприемчивите банскалии започват
доставки. По-късно развиват
различни дейности. Пример за
замогването по това време са
братята Лазар, Михаил и Иван
Германови. Те откриват собствена банка и отпускат заеми на
сръбското княжество.
ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОТ
БАНСКО
Икономическият подем разпалва у банскалии увереността
в собствените сили и самосъзнанието на българи, разгаря огнището, съхранило през вековете националното самосъзнание.
Започва нов етап в духовната
история на Банско, която дава
на България събития и личности, останали ярко и в националната ни история.
Не може да не се започне с
Пайсий Хилендарски (17221773). Тук той написва „История Славянобългарска„. Това е
преломен момент в историята
ни, с огромно значение за духовното израстване на народа,
дотогава смазан от всекидневната борба за оцеляване. Като
припомня и въздига славната
ни история, Паисий изиграва
възлова роля за въздигате на

националното
самочувствие,
въздига патриотизма. Той е първият автор, очертал българските територии – Мизия, Тракия,
Македония и Поморавието.
Тук е роден и живял просветителят Неофит Рилски (17931881). Съчиняването на учебници за замисленото от Васил
Априлов взаимно училище;
първият превод на новобългарски на Новия Завет; издаването на учебници и пособия са
само малка част от обширната
му дейност. Той е наричан „патриарх на българските учители
и книжовници”. Не случайно
днес образователното министерство връчва награда „Неофит Рилски“ на изявени учители.
Банско е с принос и към националното религиозно изобразително изкуство, като Тома
Хаджиикономов развива живописна школа; търговецът Марко
Везньов става виден издател и
просветител; братята Димитър
и Костадин Молерови започват
фолклорни проучвания и създават методика за краеведските
изследвания.
Наред с това Банско дава на
Пиринския край и България редица воеводи и революционери за и въоръжена борба. Сред
тях има и духовник Галактион
Хилендарец (1830-1894). Хайдутинът и воевода Георги Кременлията (1840-1886) участва в
Кресненско-Разложкото въстание, в Неврокопско и Мелнишко действа воеводата Димитър
Сеизов.
Като се говори за известните
личности от Банско, не може
да не се спомене и Никола Вапцаров (1909-1942) – той е от
гениалните ни поети, удостоен
е с престижната Международна
награда за мир.
(Продължава на стр. 4)
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Първите писмени сведения за Банско
(Продължение от стр. 3)
САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Общият
подем
довежда и до
развитие и
на самоуправлението в
Банско, което тогава все
още е село.
Около 1850
г. е основана Банската
българска
община. Тя
обаче не започва управлението
от нищото,
вече има добър опит в
развитата
управленска
история на
Банско. Още
през 1833 г.
е сформиран
общоселски обществен съвет,
оглавен от Лазар Герман, във
връзка с градежа и изписването на църквата „Св. Троица”.
Очевидно този съвет е сработил добре като организация на
местните, защото църквата е осветена 2 години по-късно.
През 1838-а в двора на църквата е построено килийно училище, което през 1847 г. става
в новобългарско светско училище. Банската българска община организира през 1857
година изграждането на нова
училищна сграда, взаимното
училище става класно, доставят
се възрожденски вестници, развива просветата в селото. Така
в ръководството на общината
влизат влиятелни търговци и занаятчии. Още през 1850 година
– веднага след създаването си,
Общината строи камбанария на
църквата „Св. Троица“, монтира
часовник в 1865 г.
По-нататък – през 60-те и 70те години на 19 век, Банската
българска община повежда борбата за независима българска
църква, развитие на просветното дело в селото. Прави и силен
патриотичен и социален жест –
подпомага пострадалите семейства при разгрома на Кресненско-Разложкото въстание (1878
– 1879), когато след Берлинския
конгрес Кресненско-Разложката долина остава в пределите на
Османската империя.
Участие във въстанието взема
почти цялото местно население
– Банско става център на установеното „Разложко царство”,
което обаче просъществува
само седем дни и е потушено
жестоко
Банско е известен и с дейността на Вътрешната македоно-одринска революционна
организация. През 1896 г. в Бан-

ско учител е Гоце Делчев, който
превръща селото в околийски
център на ВМОРО и цялата комитска мрежа. На 5 септември
1903 г. в Банско се провежда

конгрес на дейците от Околията
Серския революционен окръг.
Целта е да се обсъди подготовката на Илинденско-Преображенското въстание.
При избухването на Илинденско- Преображенското въстание (1903 г.) местните участват
активно и дават жертви. Сред
тях са учителят Радон Тодев и
четата му, която е избита в Годлевската планина. Включи-

ли са се общо 300 банскалии в
шест чети. След разгрома част
от местните бягат в свободна
България.
В края на ХІХ и началото на

ХХ век Банско продължава да
е най-голямото селище в Разложката каза. В труда на Васил
Кънчов „Македония. Етнография и статистика” се сочи, че
през 1900 г. в Банско живеят
6500 българи, подчертава се, че
са християни.
През Балканската война в
1912 година от Банско има 131
доброволци, а общината събира храна и облекло за войската

и четите на ВМОРО. Сегашната община Банско преминава
в пределите на България през
1912 година. Освобождаването
на Банско на 5 октомври 1912а става с помощта
на
чети. Те са
водени Йонко Вапцаров,
Пейо
Яворов, Христо
Чернопеев и
Лазар Колчагов. В админист ративната система
на България
Банско
се
включва
с
общинска управа от петима човека и
Асен Тодев
като
първи
кмет.
След Първата световна
война в Банско основният поминък
е земеделието и по-точно традиционното животновъдство.
Развива се и дърводобивът за
производството на мебели. По
него време градът наброява
4550 жители.
Днес тези дейности са запазени, но 60 на сто от населението,
което е около 9 хиляди души,
работи в туризма Банско, който
вече е международно известен
планински курорт. Богатата ис-

тория на Банско му е дала статут на уникално селище с международно значение.
Тук има над 140 паметници
на културата, съхранени са 200
автентични къщи от Възраждането, архитектурните паметници са 32, има параклиси, музеи,
градът е с 3 действащи църкви.
Банско е град-музей, където
старото е запазено и съчетано
с модерното. Това е уникален
микс от традици и съвременен
стил, модерно строителство и
вековни къщи, съхранена автентичност на фолклора в модерния град
ИСТОРИЯ НА БАНСКО –
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
През цялото време на робството тук е имало само християни,
турци не са се заселили, макар
че районът е бил богат. В Банско не е имало и конак. А при
насилственото потурчване в
Разложката котловина през 17
век, в Банско само един човек е
станал мохамеданин.
В района е единствената у нас
действаща теснопътна линия.
Това е теснолинейката Септември — Добринище. Използва се
възстановен за движение атракционнен парен локомотив, произведен през 1949 г. в Полша.
Разстоянието между крайните
гари е 125 км и си изминава за
около 5 часа със средна скорост
25 км/ч. Освен от местни, теснолинейката се ползва и като
атракция за туристите.
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ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Как родителите да подкрепят емоционално
децата си в първия учебен ден?

Първият учебен ден е едно
изключително вълнуващо преживяване както за родителите
така и за децата. Тържествената

Между тетрадките, учебниците и писалките е добре да
намерим време, в което да попитаме детето и да забележим

Вълната от емоции залива и
децата, които вече са преминали през първи клас и ситуацията
не им е напълно непозната или

на емоция във връзка с това
събитие. ‘Притесняваш ли се,
че сградата на училището е
много голяма? А страхуваш ли

атмосфера в училищния двор,
цветята, развълнуваните учители, красивите дрехи и прически на учениците подбрани
специално за деня, празничната
музика, улиците изпълнени с
усмихнати и забързани деца и
родители, докосват всеки от нас
без значение дали сме родители
на които децата им започват или
вече са в училище или се свързваме със спомените си от нашите ученически години.
В суетата около пазаруването
и подготовката на децата ни за
първия учебен ден, обаче понякога забравяме да помислим и
да поговорим с тях за емоциите,
които преживяват във връзка с
този ден. Този на пръв поглед
‘дребен’ детайл оказва изключително важна роля във връзката, която изграждаме с детето
си и в неговото успешно започване на нов етап в живота му.

емоциите, които изразява или
не. Ако за първи път ще прекрачи училищния праг, то може
да е изплашено, защото попада
в нова среда която не познава,
или да е притеснено, защото не
знае дали ще се справи с лекота
с новите си задължения – четене, писане, домашни или е развълнувано, защото ще се запознае с нови деца и учители или
е нетърпеливо за нови знания и
умения или е спокойно, защото
познава учителката си и по-голямото му братче или сестриче
му е разказало какво го очаква.
Това са само някои от емоциите, които може да преживява детето. Може да преживява само
една или коктейл от емоции,
може да е радостно, защото му
предстои нещо ново и вълнуващо и в същото време притеснено дали ще бъде харесвано от
съучениците си.

чужда. Те може да са развълнувани, защото ще се видят отново с приятелите си и любимите
си учители или разочаровани,
че лятото е свършило толкова
бързо, а на тях още им се играе
или притеснени, защото това е
важна година за тях тъй като им
предстои кандидатстване и искат да се представят добре.
Отделете време и поговорете
с детето си. Може да го попитате, ако е първолак например:
‘Много се вълнуваш, защото
вече си пораснал и ще ходиш на
училище, ли?’ако ви каже ‘Да’
значи сте във вярната посока.
Попитайте го и за друга емоция
‘Нетърпелив си, защото приятелчетата ти вече отдавна ходят
на училище ли?’ или ‘Любопитен си, защото това е нещо ново
за теб ли?’.
Може да проверите дали обаче не изпитва и някоя негатив-

се, че може да се загубиш’ или
‘Изплашен ли си, че не познаваш децата и не знаеш как ще
те приемат?’ или ‘Тревожиш се
дали ще си намериш лесно приятели ли?’.
Ако е по–голямо, въпросите
могат да изглеждат така: ‘Щастлива си, че отново ще бъдеш с
приятелите си, ли?’ или ‘Притесняваш ли се, че през тази
година ще имате много нови
учители?’ или ‘Любопитна ли
си, как ще те приемат децата в
новото училище?’.
Този разговор:
•Ще помогне на детето да разпознае и разбере емоциите, които преживява.
•Ще обогати неговия начин на
изразяване.
•Ще получи разбиране от
страна на родителя за това, което преживява.
•Може да намери успокоение

за въпроси, които са го вълнували, но не е успявало да зададе.
•Ще се почувства по-сигурно
и подкрепено от родителите си.
На вас
родители
разговорът:
• Щ е
помогне
да
сте
част от
емоционалния
живот на
детето
си.
• Щ е
ви насочи какви
тревоги
или страхове има
то
във
връзка с
започването на
училището.
• Щ е
ви даде
идеи как
може да
му помогнете да се
справи
с притесненията
си.
• Щ е
с т е
п о - уд о влетворени, че
сте
се
погриж и л и
за този
важен
ден и за
емоционалното
здраве на
детето си.

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
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ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

ЗАДУШЕН ЗЕЛЕН ФАСУЛ
С ЧЕСЪН И ОЦЕТ

Необходими продукти
1.5 кг зелен фасул (или 1
консерва)
2-3 глави лук
1/3 ч.ч. олио
1 глава чесън
2 с.л. оцет

Културен
календар
на община
Банско
ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Почистеният и измит зелен фасул се задушава до
омекване с олиото, половин
чаша вода и ситно нарязания
лук. Когато е напълно готов,
се посолява и задушава още
няколко минути. Поднася се

Посетителски
ционен център

информа-

Културни вечери „Традиции
и изкуство”
22 СЕПТЕМВРИ
Паметник „Банско помни
героите”
Честване на Независимостта на България
01-05 ОКТОМВРИ
Централен
Вапцаров“

сол
копър или магданоз за поръсване
Начин на приготвяне

поръсен със ситно нарязан
копър (магданоз) и отделно
се сервира скълцания чесън,
разреден с оцет, за да може
всеки да си добавя.

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любимата си рецепта. Ще има и награди!

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

ул. Пирин 51,
Телефон: 0892255223

АПТЕКА “SUBRA”

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА МАРЕШКИ
Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973
АПТЕКА “АСТРА”

Музеен комплекс - Банско
140 години от Кресненско –
Разложкото въстание.
М. ОКТОМВРИ
Музеен комплекс - Банско

“Свобода-изрече те един
поет“,концерт-спектакъл посветен на 140 години от рождението на Пейо Яворов

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358

АПТЕКА “АЗАРУМ”

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”

INTER BANSKO

Тържества по случай празника на гр. Банско 5 октомври
– 106 години от Освобождението на Банско от турско
робство

М. ОКТОМВРИ

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

„Н.

165 години от рождението
на Баньо Маринов (м.06.1853
г.)

АПТЕКА САНИТА

КОЛИ ПОД НАЕМ

АПТЕКИ

Ето ги официалните празници и почивни дни през 2019 година:
1 януари – Нова година – вторник – без допълнителни почивни
дни; 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – 3 март е неделя, така че ще почиваме и на 4 март,
понеделник; 28 април – Великден – почива се общо 4 дни от петък, 26 април, до понеделник, 29 април, включително; 1 май –
Ден на труда и на международната работническа солидарност
– сряда – без допълнителни почивни дни; 6 май – Гергьовден,
Ден на храбростта и Българската армия – 6 май е понеделник
– без допълнителни почивни дни 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост – петък – без
допълнителни почивни дни; 6 септември – Ден на Съединението – петък – без допълнителни почивни дни; 22 септември
– Ден на Независимостта на България – неделя. Ще почиваме
и на 23 септември – понеделник; 1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения.
Вас вероятно не ви касае. 24, 25 и 26 декември – Бъдни вечер и
Рождество Христово – падат се вторник, сряда и четвъртък.
Няма допълнителни почивни дни.

площад

М. ОКТОМВРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
„Обичам Банско” – изложба
на книги на автори от Банско
и автори писали за Банско

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300
АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Времето в Банско тази седмица

01 НОЕМВРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
и музеен комплекс - Банско
„Поклон вам, будители народни“- честване на Деня на
народните будители

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Чака ви оживление и интензивни контакти. От друга страна, това е крачка по
пътя към успеха. Направеното сега е важно за бъдещето на делата ви. Едни наблягат на домашни проекти, за други най-важно е пътуване.

Изпълнен както с хубави, така и с неприятни изненади, петък е твърде емоционален и доста хаотичен. Случващото
се сега очертава тенденциите на развитие
по интересуващите ви дела. Домашни
тревоги.

Ще имате възможност да осъществите замисленото. При вас се появява
точно онзи шанс, от който се нуждаете,
така че постарайте се да се възползвате
от добрия случай. Може да се отървете
от неразрешен досега проблем.

Ето го периодът на изненадите. Само
че наред с приятните, има и неприятни.
Старайте се да държите емоциите си под
контрол и не бързайте да изказвате мнение или да правите каквото и да било, без
да обмислите ситуацията докрай.

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

Срещи и контакти поглъщат цялото ви
време. От друга страна това съвсем не е
лошо, защото ще научите нещо, хвърлящо нова светлина върху нещата. Може да
е за работата, може да е в личен план. При
някои стартират домашни промени.

Няма да чакате дълго, онова което ви
вълнува от доста време насам, най-после
ще се изясни и оформи като краен резултат. Може да е за работата, а може да е в
личен план. Някой или нещо се завръща
при вас.

Помислете дали имате достатъчно
търпение и издръжливост да доведете
замисленото докрай. Също, дали сте взели под внимание всички детайли и възможни усложнения. Заложете на бавния
растеж и в работата.

Точно сега обстоятелствата не са
подходящи да прокарвате идеите и инициативите си. Не се инатете, изчакайте
по-подходящо време и не унивайте, ако
по една или друга причина, не осъществите замислите си докрай.

Седмицата идва с разнородни новини и
промяна в първоначалните ви планове. Налага се да действате според новите обстоятелства и да покажете умение да импровизирате.
Предложение или покана за участие в нещо
приятно ще ви ентусиазира за действия.

Имайте едно наум, периодът е конфликтен за вас. Не бързайте, а се опитайте да погледнете на нещата отстрани. Запазете дистанция, за да видите
картината в цялост и бъдете независими в изводите и съжденията си.

Не изпреварвайте събитията. Оставете нещата да следват естествения си
ход. Бъдете практични и не се впускайте
в авантюристични начинания. Имайте
едно наум, изненадите през седмицата
са по-скоро неприятни.

10 Св. мчци Минодора, Нимфодора и Митродора
11 Преп. Теодора Александрийска. Преп. Силуан Атонски
12 Св. свщмчк Автоном. (Отдание на Рождество Богородично)
13 Св. свщмчк Корнилий стотник. (Предпразненство на Въздвижение)
14 † Въздвижение на Св. Кръст Господен. (Кръстовден)
(Строг пост)
15 Св. вмчк Никита. Преп. Филотей
16 † Неделя след Въздвижение. Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и Московски
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ЩРАК!
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Джоре коментира за вас

Страницата подготвиха
Венета Тенева и Георги Ангелов

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

