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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БАНСКО
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ В СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ
ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БАНСКИ ВЕСТНИК“:

Ще се кандидатирам за
трети мандат. Надграждането
трябва да продължи

- Г-н Икономов, каква е
оценката Ви за изминалата
2018 година.
- Трудна и успешна. В работата винаги има предизвикателства, важно е как
ги преодоляваме. Положителната оценка не е
само моя, което е дори
по-важно. При петте ми
срещи с гражданите на
Банско, ясно пролича тяхното отношение към постигнатото. Постарах се да
им представя в цялост реализацията на завършените проекти, на активните в момента
и на тези, които предстоят.

И с -

ках да

чуя мнението им лично, да
съм сигурен, че посоката, в
която вървим като град и община, е правилната и според
тях. Признавам, че тези разговори бяха полезни за мен
и екипа ми. Предстои да
организираме такива и с
гражданите на Добринище.
- Разговорите за бъдещето на града знак ли са,
че се готвите за трети
мандат?
Още при първото си явяване на избори за кмет заявих,
(Продължава на стр. 5)

БАНСКАЛИИ
В Деня на родилната помощ: Сърдечна
Успешен старт на сезона за
среща на майки, родили деца през
миналата година, с кмета Икономов
ски бегача Тодор Малчов

Една хубава традиция да
бъдат канени на празнична

вечеря дамите, родили своите
деца през изминалата година,

събра и тази година кмета с
младите майки. Ето какво каза
той по време на това мило тържество: "Прекрасно е да видя
тази зала, изпълнена с щастливи майки, дали нов живот през
2018 година. А за семействата на първите бебета за 2019
година, също предвидихме
приятни изненади, с които да
окажем подкрепа на младите
семейства. Те са цели пет три в Банско, едно в Добринище и едно в с. Филипово. Да
са живи и здрави! Поздравявам всички млади майки и им
желая да отглеждат децата си
(Продължава на стр. 3)

Тази събота се проведе първото състезание на ски бегачите в
(Продължава на стр. 3)

Тук

е мястото
за Вашата реклама!
-------0892 287 907
banskivesti@abv.bg

2

СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

Банско отбеляза
Световния ден на снега

На 20 януари Банско отново
бе част от Световния ден на
снега.По традиция, празникът
събира любителите на планината, снега и зимните спортове
в целия свят, а първият планински курорт в България се включи в него с много забавления
за цялото семейство. Надуваем
замък, топли напитки, музика и
лакомства очакваха гостите на

Бабинден в Добринище

Бъндеришка поляна. Дневните карти за лифтовете в Банско
за всички деца до 12-годишна
възраст струваха само един лев.
Събитието бе част от кампанията на Международната Ски
Асоциация, наречена „Доведете
децата при снега”. Отбелязва
се в много точки на света като
годишен фестивал на снега за
деца и техните семейства.

Маркетинговият екип
на един от най-развитите
швейцарски курорти – Вербие,
на работно посещение в Банско
Отколешните български традиции са определили на 21 януари да
се празнува един от най-големите
женски народни празници Бабинден.
С този празник засвидетелства-

ме почитта и уважението си към
бабите, които са помагали при
раждане, и на младите булки и
невести, родили наскоро своите
рожби. С нескрито удоволствие

кметът Икономов бе на този празник в Добринище, където продължават да се изпълняват с много
смях и веселие старите обреди на
„бабуването”.

ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА
В БАНСКИ
ВЕСТНИК:
Маркетинговият екип на един
от най-развитите швейцарски
курорти – Вербие, на работно
посещение в Банско.
По време на срещата им с
кмета Икономов, бяха набелязани основните рамки, по които
можем да се развива сътрудничеството с Банско в сферата на
туристическите услуги и рекламата.
Вербие е разпознаваем като

един от топ курортите в света за
ски бягане.
Предпочитано място за зимна
ваканция на английското кралско семейство, швейцарската
дестинация има какво да сподели от своите добри практики. На
тази база има възможност да бъдат набелязани общи цели, които да бъдат взаимно полезни за
двата курорта при разширяване
на пазара на услугите.

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

Британското
консулство на среща
в Банско по време
на активния сезон

Дали ще се запази ръста на
британските туристи в Банско
след Брекзит, бе обсъждано по
време на работна среща в Банско, проведена по инициатива
на Британското посолство в
България. Под домакинството
на заместник-кмета Асен Кирицов, в срещата взеха участие
британския вицеконсул в страната Теодора Манева, заместник-началника на РУ Банско,
Александър Симидчиев, Иван

Обрейков – изпълнителен директор на „Юлен” АД и представители на туроператорите.
Обсъдени бяха тенденциите и
рисковете, които британските туристи срещат по време на
престоя им в курорта. Стана
ясно, че инцидентите с тях в
курорта намаляват всяка година поради адекватното отношение на туристическия бранш,
тур агенциите и полицейските
служби.
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Мероприятия за семейна
В Деня
грамотност в Начално училище на родилната
помощ:
„Св. Паисий Хилендарски”
Сърдечна
среща...
(Продължение от стр. 1)

През месец април 2018г. в НУ
„Св. Паисий Хилендарски” Банско се проведе пилотно обучение за фасилитатори на семейна грамотност. В него взеха
участие 14 учители, психолози,
логопеди, социални и специални педагози от ДГ „Здравец”,
Дневен център „Здравец” и НУ
„Св. Паисий Хилендарски”.
Материалите за обучението са
разработени от партньорски
организации от Румъния, Словения, Португалия, Македония
и България, работещи по програма Еразъм +, проект „Семейната грамотност работи”.
В рамките на обучението участниците се запознаха с основни
теоретични аспекти от шестте
области на компетентности на
фасилитаторите на семейна
грамотност и участваха в прак-

тически дейности, свързани с
планиране, разработване, организиране и провеждане на програми за семейна грамотност.
В началото на учебната година
фасилитаторите на семейна грамотност разработиха програми
за работа с деца и техните родители. През месец октомври в
НУ „Св. Паисий Хилендарски”
се проведе „Седмица на четенето”, а през месец ноември –
„Седмица на бащата”. Дейностите за семейна грамотност в
НУ „Св. Паисий Хилендарски”
продължават.
Повече информация за организиране на мероприятия за
семейна грамотност може да
получите от г-жа Евгения Тренчева, член на международния
екип на проект „Семейната грамотност работи”.

нето им към работа в екип.
Всички желаещи от 6 до 18
години, могат да се включат в
инициативата, като компетентна
комисия ще оценява кандидатурите в четири възрастови групи.
Децата могат да
участват самостоятелно
или
групово, като
мартениците
следва да бъдат
аранжирани на картонено табло, надписани с трите
имена на индивидуалният
участник или
наименование
на
групата
(класа,
училището).
Максималният
брой творби за представяне на всеки участник е 3, а
крайният срок за тяхното представяне - 21.02.2019г., на адрес:
Посетителски информационен
център, гр.Банско, пл. "Възраж-

дане" №4.
Награждаването ще се състои на 1 март от 11.00 часа на
площад "Н.Вапцаров". Всички
творби ще участват в изложба
на
открито
под надслов
"
Да
окичим
пътеката
на Баба
Марта",
а наградените творби
ще бъдат отличени
с грамоти.
Събраните мартенички от
предишното
издание на
конкурса,
ще бъдат
дарени
за мартенския
базар на
социа лните
заведения в Община
Банско.
За повече информация: 0749
88580, 0888 251095, Посетителски информационен център

Община Банско стартира
пъстър конкурс за мартенички

За втора поредна година Общинска администрация Банско
организира конкурс за изработка на традиционни, уникални и
нестандартни мартенички. Той

е под надслов "Нека заедно посрещнем Баба Марта" и цели
повишаването на интереса сред
децата към българските традиции и обичаи, както и приучава-

с много топлота, любов и отдаденост! Ние, от своя страна, се
стараем да създаваме възможно
най-благоприятни условия за
младите семейства. Както знаете, в момента се изгражда още
една детска градина. Тя ще бъде
факт до края на годината и ще
има готовност да приеме същите тези бебета."

Успешен
старт
на сезона
за ски бегача
Тодор Малчов
(Продължение от стр. 1)
„Узана” Габрово. Състезателят
на СК "БАНСКО" Тодор Малчов
спечели 2-ро място в дисциплината 10 км. класически стил в
масовия старт по време на първото състезание на ски бегачите
в „Узана” Габрово. Състезанието се проведе при перфектна организация и направени трасета,
като то беше част от контролно
състезание за участие на Младежки олимпийски фестивал
през месец февруари в Сараево.
С това си класиране Малчов е
сигурен участник в този фестивал. В своето удовлетворение от
представянето Елена Петакова се
надява на бъдещи успехи.

ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ
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Православната църква почита
паметта на Свети мъченик Трифон
На 1 февруари православната
църква почита паметта на Свети
мъченик Трифон. Той се родил
около 225 г. в с. Комсада, близо
до гр. Апамия, в малоазийската
област Фригия, Римската империя. Родителите на св. Трифон
били дълбоко вярващи християни и отрано се потрудили над
своето чедо да разгорят в сърцето му любов и преданост към
Бога. Трудът на родителите скоро дал своя плод. Свети Трифон
бил още дете, когато по негова
молитва Бог вършел чудеса.
Римският император Гордиан
(238-244) не бил християнин,
но не преследвал последователите на Иисус. Случило се така,
че дъщеря му заболяла и след
много опити, я излекувал накрая Трифон, който тогава бил
само на 17 години.
Когато римският императорски престол бил зает от Декий
Траян (249-251), за християните
настъпили тежки дни. Местният управител Аквилин научил
за свети Трифон - че е християнин; че знаел разни хитрини за
лекуване на болести; че не зачитал царската воля; че обикалял
села и градове, лекувал болни
и подмамвал тях и близките им
да стават християни; че открито осмивал великите богове на
римляните. Аквилин веднага
наредил да заминат стражи за
Фригия, да издирят виновния

и да го докарат на съд в Никея, където било седалището на
управлението.
Подложили Трифон на изте-

зания, бой, но
той не се отказал от вярата
си. Управителят
наредил
да забият гвоздеи в ходилата му и бос да
го развеждат
из
заснежените градски
улици,
като
непрестанно
го бият. След
това мъчение,
на което целият град станал
свидетел, той
отново бил изправен на съд,
но пак безуспешно за римския владетел.
На Аквилин не
оставало нищо
друго, освен да
издаде смъртна
присъда: Трифон да се изведе извън града
и да бъде обезглавен с меч.
Преди да отсекат главата му, св. Трифон застанал с лице към изток, благодарил на Бога, че го е удостоил
с мъченически венец и възнесъл последното си моление - да
се всели душата му в небесното
царство.
Докато още
се
молел, той
склонил
глава и
починал.
Местн и т е
вярващи
прибрали тялото да го
погребат
в своите
гробища,
но мъченикът им
се явил
насъне и
поискал
да го погребат в
родното
му село.
Те
постъпили
според
волята
му.
През
месец
ф е в руа ри започва годишният цикъл на обработка на лозите в Южна Европа.
На 14 февруари лозарите от
България, Гърция и Сърбия се

отправят с мезета и бъклици
вино към лозя
и градини, за да
се помолят за
плодородие след
дългата
зима.
Гърците измолвали плодородие с молитвата
"Трифоне, плодородниче, ела в
лозето ми и в нивата ми, да ядем
и да пием"*, а
българите се молели с думите
"Дай Боже, свети Трифон да помага, да се роди
много...".
Българите правели символично
първата пролетна
резитба на лозите
на 14 февруари
- денят, в който
по стар стил бил
възпоменаван св.
мъченик Трифон.
Този ден те нарекли "Трифон
Зарезан". След
календарната реформа Църквата
чества свети мъченик Трифон 13
дена по-рано (на
1 февруари), но,
по разбираеми
причини, лозарите продължили да
правят ритуалното "зарязване" на
лозите в средата
на месеца.
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БАНСКО ГЕОРГИ ИКОНОМОВ:

Ще се кандидатирам за трети мандат...
(Продължение от стр. 1)

че за мен не властта е цел, а
доброто на Банско и община-

тирането ми за трети мандат е
естествен и логичен отговор на
оценката за досегашната ми работа.

крепата на ръководството
на ГЕРБ към Вас. Как се от-

насяте към
едно такова
признание
за успехите
си?
- Благодаря
им. Но не се
главозамай-

та. Говоря с хората на Банско
и с бизнеса за случващото се,
за планираната 2019 г., но и
за по-дългосрочните проекти,
защото не възнамерявам да оставям работата си несвършена.
След 7 години като градоначалник доказах на всички, надявям
се, че действията на парче, кампанийността и стихийността не
са моят стил на управление. Аз
съм традиционалист, поставям
си дългосрочни цели и ги следвам стъпка по стъпка. Кандида-

- Съвс е м
скоро
Ц в е т а н
Ц в е танов
изрази
ясно и
еднозначно
п о д -

вам. Истинското признание за успеха
на един кмет
е това на
гражданите.
То преминава през конкретни
дела, а не през празни приказки.
- Какво най-много Ви радва
от постигнатото?
- Все по-привлекателната
градска среда, утвърждаването
на Банско като лятна туристическа дестинация, възможността да продължим с помощта
и подкрепата на Българското
правителство. Бях изключител-

но щастлив, съвсем по човешки, при първата копка на новата
детска градина, както и
при окончателното приключване на проекта
"Улица Гоце Делчев" и
втория етап на ул. "Пир и н " .
С е г а
обаче,
се вълнувам
от това,
което ни
очаква
продължението на
работата
по ул. “Пирин”,
новия облик на
градския парк
с възстановяването на езерото,
реализирането
на представения
цялостен

план за промяна при река Глазне, големия брой нови, за разширение или ремонт пътни артерии в Банско и Добринище.
Новият облик на Община Банско е това, което намирам за съществено и за което ежедневно

работим.
- Има ли нещо, което да
Ви носи неудовлетвореност и за което съжалявате.
- Ще бъда кратък, защото
моето мнение е публично
известно - сагата "Ски-зона
Банско"!
- Г-н Икономов, да Ви
попитам директно - ще се
кандидатирате ли на предстоящите през есента на
2019 г, избори за кмет на

Община Банско?
- Да, и намирам това за естествено и очаквано от моите
съграждани.
Надграждането
трябва да продължи.

Колеж ABC

организира
курс за огняри.
Телефон
за връзка:

0879599213
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ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

МИЛИНКИТЕ НА МАМА
Необходими продукти
около 800 г готово тесто
150 г сирене
150 г масло
2 бр. яйца

големина на орех и се нареждат не много плътно в намазана с мазнина тава. Оставят
се на топличко да втасат и
когато изпълнят тавата се

Културен
календар
на община
Банско
14 ФЕВРУАРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Музикално-поетична вечер
„Вино, любов и още нещо”
19 ФЕВРУАРИ
Музеен комплекс — Банско
Честване 146 години от
обесването на Васил Левски
М. ФЕВРУАРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
„Левски в българската литература”– литературно четене
с ученици от горните класове
21-23 ФЕВРУАРИ

5-6 с.л. брашно
1 ч.л. сол
пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне
С намазани с олио ръце се
взема от тестото топчета, с

покриват със заливка, направена от натрошеното сирене,
разтопеното масло, разбитите
яйца, брашното и солта. Пече
се в топла фурна при 200 С за
40 минути. При поднасяне се
поръсва с пудра захар.

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 САНИТА

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”

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

„Те правят празниците на
другите“ - честване на 1-ви
март-Ден на самодееца;
Концерт-продукция на класа по пиано при читалище
„Никола Вапцаров”, по случай празника на баба Марта и
Деня на самодееца

Централен
Вапцаров“

площад

„Н.

Честване 141 години от Освобождението на България
от турско робство и Националния празник на Република
България

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

Читалище „Н. Вапцаров“

03 МАРТ

АПТЕКА “SUBRA”

АПТЕКА “АЗАРУМ”

01 МAРТ

Работилница на баба Марта.
Изложба на мартеници.

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358

INTER BANSKO

Зимна киномания „Snow
cinema”

Читалище „Н. Вапцаров“

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”

КОЛИ ПОД НАЕМ

информа-

01 МАРТ

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

АПТЕКИ

Добринище започва да се развива все повече през последните години.
Превърна се в притегателна точка за голям брой български и международни туристи, предпочитащи по-тихи и по-малко населени
курорти. В градчето няма да намерите големи хотели и ресторанти,
а ще бъдете обградени от красивата природа на Пирин планина, с
нейните живописни пейзажи. В град Добринище няма да видите
онова пренаселване по ски съоръженията, както в другите курорти.
Тук можете на спокойствие да се спускате по дългата 5км и широка
30м писта. Началото на ски зоната започва от хижа „Безбог” 2240м
и завършва в най-ниската си точка, при хижа „Гоце Делчев”, 1412м.
Денивелацията е 826м и създава три зони за практикуване на любимия за мнозина зимен спорт. Има условия за начинаещи и напреднали скиори, и сноубордисти. Това се постига чрез разделянето на ски
зоната в три части - „Тумбата”, междинна част и „Стената”.

Посетителски
ционен център

Времето в Банско тази седмица

08 МАРТ
Читалище „Н. Вапцаров“
Честване на международния ден на жената, съвместна
проява на Община Банско и
читалище „Н. Вапцаров”

СВОБОДНО ВРЕМЕ

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 допуснете грешка или да изпуснете
някоя дума.

Срещи и контакти поглъщат цялото
ви време. От друга страна това е добре,
защото ще научите нещо, хвърлящо
нова светлина върху нещата. Може да е
за работата, може да е в личен план. За
някои най-важно е пътуване.

Не надценявайте своите възможности и не се впускайте в рисковани спекулации. От вас се искат хладнокръвие и
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и
не се увличайте без мярка. За някои тревогите са домашни.

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.

Гледайте на нещата мащабно, за да
видите перспективите. И не пренебрегвайте интуицията си, ще ви подскаже
какви са мотивите на другите, също
тенденциите за развитие на ситуацията.
Тревогите сега са домашни.

Изчакайте развоя на събитията. Те
ще ви подскажат какво трябва да направите и коя е най-печелившата тактика.
Става дума както за лични, така и за
служебни намерения. Едни ще пътуват,
други наблягат на домашни проекти.

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

Чувствате, че е дошло време да направите 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 партньорство или
взаимоотношения.

Още не е дошло времето на големия
пробив. Затова по-добре не се водете от
чувства и емоционални пориви, а се доверете на изводите, до които сте достигнали. Не е време и за професионални
инициативи. Интимно разочарование.

Сами ще забележите в новите възможности шанс да направите професионален пробив. Резултатът може да се
окаже много над очакванията ви, така
че не изпускайте момента. Условието за
успех обаче е да действате сами.

Доверете се на чувството си за реалност и нека то ви води. Даже ако е
необходимо, временно се откажете от
преследването на високи и непостижими
идеали и наблегнете на малките, но сигурни крачки.

Не бързайте, особено ако не сте напълно уверени в правилността на начинанията си. Постарайте се да подходите
към нещата трезво и без предубеждение.
Имоти и домашни въпроси са тема номер
едно за някои.

28 Преп. Ефрем Сириец. Св. Исаак Сириец, еп. Ниневийски. Преп. Паладий
Пустинник
29 * Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий Сливенски
30 * Св. Три светители велики архиереи: Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Св. свщмчк Иполит, папа Римски. Св. благоверен цар
Петър Български. Преп. Сергий Къпински (Тип. с. 200)
31 Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий
1 * Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден) (Тип. с. 205)
2 † Сретение Господне (Тип. с. 208)
3 † Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение на Закхея. Св. Симеон
Богоприимец и Анна пророчица. Св. пророк Азарий. Мчк Диодор. Гл. 3, утр.
ев. 3, ап. 1 Тим. 4:9-15 (с. 291), лит. ев. Лк 19:1-10
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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!!!

