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Защото не сме вчерашни

Излиза всеки 
втори петък

Защо вицепрезидентът 
на БФС Наско Фурнаджиев не уважи
финансовите претенции на
грандовете - на 10-а стр.

И професор по
всичкология ни
посегна на Паисий

Наш човек 
отряза ЦСКА 
и „Левски“

ТРЕТО ПОЛУВРЕМЕ

ВВ  ббееззппррееццееддееннттннаа  ииззооллаацциияя  оотт  ссввееттаа

Б
анско понесе най-големия
негатив в пандемията
от коронавируса, след ка-
то се оказа единствено-
то населено място у нас,

отцепено от света. 
Тежкото решение, което няма

аналог в историята на България,
взето от Националния кризисен щаб
по предложение на главния прокурор,
наложи на 17 март пълна карантина
на града заради случаите със зара-
зени сред чужденци и разотишли се
по родните си места сезонни ра-
ботници, без обаче нито един мес-
тен жител да се е разболял. 

Процедурата по спешните мерки
за стопиране разпространението на
Covid-19 извън пределите на община-
та затвори ски зоната и хотелите,
блокира входовете и изходите на
Банско и доведе до туристическото
му обезлюдяване. Така най-добрият
български зимен център стана пър-
вият в Европа, поставен в абсолют-
на изолация. Това от своя страна
докара до колапс бизнеса, но пък обе-

дини хората в каузата им за оцеля-
ване и те показаха, че тук има
гражданско общество. Инициатива-
та да се бият камбаните на „Св.
Троица“ и звонците в къщите по
стара традиция срещу епидемии да-
де тон на цяла България, подсещайки
даже Светия синод, че сега е мо-
ментът църквата да се събуди.

Надеждата на всички в курорт
№1, с който от въвеждането на
извънредното положение в страна-
та на 13 март започват и завъ-
ршват новините в медиите, е бло-
кадата да падне час по-скоро и жи-
вотът да продължи. Карантината
в общината се спазва толкова
стриктно, че вестник „Банско Ут-
ре“ за първи път от 14 години не
можа да стигне до града на хар-
тия, а излезе първо в електронен
вариант. Новият 398-и брой вече е
достъпен за всичките си читате-
ли на сайта на общината. 

Животът под карантина 2-5

БАНСКО С ТЕЖКАТА

Като добра поличба се разтълкува завръщането на стопанина на камбанарията на
църквата „Св. Троица“. Щъркелът се появи във втория ден от карантината, 48 ча-
са преди настъпването на астрономическата пролет.

Къде според Николай Овчаров 
е роден Хилендарският монах - 
на 7-а стр.
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Въпреки блокадата с камбани и
звонци разбудихме църква и държава

Затворени по къщите си, местните зевзеци не спят. Те оприличиха арт инс-
талацията на ул. „Гоце Делчев“ на паметник на Covid-19. 
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Н
а 17 март
Банско ста-
на първият
ски курорт в
Европа, пос-

тавен под карантина за-
ради коронавируса. 48 ча-
са по-късно същата
участ сполетя и
австрийската провинция
Тирол, където се намират
едни от най-популярните
в западната част на кон-
тинента зимни центрове
- затворени бяха 279 пла-
нински общини. Основни-
ят виновник за драстич-
ните мерки в Австрия се

оказа Ишгъл - скъпарска
дестинация на 1377 мет-
ра надморска височина,
известна като Ибиса на
Алпите, която последва
съдбата на Банско заради
това, че е нещо като
развъдник на заразата. 

Според немските ме-
дии стотици туристи от
Европа са пипнали корона-
вируса именно там, а пос-
ле са го разнесли и в сво-
ите държави. Губерна-
торът на Тирол реагира
остро, но не можа да ка-
же нищо, когато и влас-
тите в скандинавските

страни оповестиха за ла-
вина от заболели, които
имат едно и също общо
помежду си - посещение в
Ишгъл. В Норвегия напри-
мер 40% от инфектирани-
те са били в Австрийски-
те Алпи.

Първият сигнал, че в
Ишгъл нещо не е наред,
дойде на 1 март. Тогава
в Исландия установиха,
че 14 от 15 пътници, при-
биращи се с полет от
Мюнхен, пристигат точ-
но от топкурорта в Ти-
рол. Седмица по-късно в
Норвегия огласиха, че

500 души от констати-
раните към онзи момент
1198 заразени в страна-
та са били на почивка в
Австрия, повечето от
тях - в района на Ишгъл.
Не закъсня и реакцията
на Германия. По информа-
ция на „Дойче Веле“ само
в Хамбург диагностици-
раните с коронавирус са
над 100. Историята на
заболяването на почти
всички от тях е свърза-
на с Ишгъл. Дания също
обяви Тирол за рисков
район след около 100 слу-
чая със заразени скиори.

Като причина за разп-
ространението на Covid-
19 в Ишгъл се сочи бурни-
ят живот по пистите и
извън тях. Първоизточ-
никът на вируса вероятно
е 36-годишен германец,
барман в популярен клуб в
курорта. И макар това
място да е било затворе-
но още на 9 март, каране-
то на ски през деня и
нощните слаломи в заве-
денията са продължили
чак до наложената обща
карантина, пишат редица
европейски издания.

Според немското спи-

сание „Шпигел“ коронави-
рус е открит и у барман
в друг известен
австрийски зимен
център - Зьолден, където
в последните 7 години
Банско бе коронясвано за
№1 у нас от Академията
на Световните ски наг-
ради. Заразени са и 80
негови колеги, които
впоследствие са били
изолирани. „Но туристи-
те, които вечер са се за-
бавлявали в този бар, ве-
че са се пръснали из цяла
Европа…“, завършва зло-
вещо „Шпигел“.
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Заведенията в алпийските курорти се оказаха вирусен инкубатор 

Европейският слалом на заразата

Елица ИЛЧЕВА

С
лед като се
оказа, че панде-
мията, още
преди да отне-
ме десетки хи-

ляди човешки животи, бук-
вално уби и туризма в све-
товен мащаб, организаци-
ите на хотелиери, ресто-
рантьори, екскурзоводи и
други, заети в бранша,
подредиха в 22 точки ис-
канията си. Адресираха ги
не към ресорния министър
Николина Ангелкова, а ди-
ректно към премиера Бой-
ко Борисов. Конкретните
мерки, за които гилдията
настоява, са разделени в
два пункта - за сега и за
след вдигането на извън-
редното положение, и фак-

тически от тях става яс-
но, че се очаква държава-
та да плати цялата цена
на кризата. 

В писмо на Българската
хотелиерска и ресто-
рантьорска асоциация
(БХРА), подкрепено от
още 30 национални и
местни структури, вклю-
чително и Съюза на ту-
ристическия бизнес в
Банско, се подчертава, че
на карта е поставено не
само здравето на нация-
та, но и оцеляването на
българската икономика, за
която туризмът е от
стратегическо значение
като сектор, осигуряващ
над 12% от БВП и повече
от 11% от работните
места в страната с 500
000 заети.

„Туризмът има огромно
влияние върху отрасли ка-

то транспорт, строител-
ство, лека и хранително-
вкусова промишленост,
култура и т.н. Считаме,
че е неприемливо и недо-
пустимо в случай на криза
от такъв мащаб, когато
оцеляването на тази инду-
стрия е под въпрос и има
неотложна нужда от по-
мощ и спешна държавна
намеса, в публичното
пространство да се пра-
вят констатации, че е не-
уместно данъците на

гражданите да се прена-
сочват към туристичес-
кият сектор, за да обезпе-
чат заплатите и социал-
ните осигуровки на зае-
тите при нас лица“, се
казва в позицията на
бранша.  

Организациите предуп-
реждават, че досега са
били  изключително толе-
рантни и са поели основ-
ната финансова тежест,
но тъй като няма дори и
сигнал от страна на от-

говорните институции
за планирани реални
действия, втърдяват по-
зициите си.

Точка по точка само за
времето на извънредно
положение от БХРА нас-
тояват за следното: Да
се създаде кризисен щаб
към МС с техни предста-
вители, който да предлага
мерки по време и след
пандемията; да се нама-
лят заплатите на заети-
те в сектора на 60% от
досега заплащаните, ка-
то държавата да поеме
осигуровките; да спре на-
числяването на наказа-
телни лихви и такива за
просрочие и плащането на
всички дължими данъци;
да се замразят кредити и
лизинги; да се осигурят
безвъзмездни помощи за
поддържането на празни-
те обекти; да се освобо-
ди от такса ползването
на минералната вода; дър-
жавата да окаже финан-
сова подкрепа на фирми-
те, чартиращи за Бълга-
рия, и правителството да
изплати заплати на пос-
тавени под карантина или
на такива, които се гри-
жат за деца в дома си.

Пандемията уби първо туризма

Стотици чуждестран-
ни туристи и хора с имо-
ти тук, основно от Анг-
лия, се наложи да се изне-
сат доста екстремно
при обявяването на ка-
рантина, а покрай исте-
рията с коронавируса
много хора си позволиха
да нарочат гостите за
главни виновници за зат-
варянето на града, зато-
ва от кризисния щаб в
Банско разпространиха
двуезично обръщение,
озаглавено „Временно
сбогуване & Farewell“. 

„Драги съграждани
англичани, тия дни осъм-
ваме в Банско без ваше-
то присъствие, без улич-
ните разговори между
нас - на калпав български
и лош английски“, започва
виртуалното писмо, ка-
чено на официалната об-
щинска страница. 

От него става ясно,
че непосредствено преди
и след спускането на ба-
риерата на входа на гра-
да Банско са напуснали
342 английски туристи.
„И ние искахме престоят
ви тук да продължи,  и
ние губим от вашето
отсъствие - губим прия-
телства, губим контак-

ти, губим приходи. Въве-
дената над града ни ка-
рантина учуди и самите
нас. Бяхме неподготвени
за една заплаха, каквато
не познавахме от края на
Втората световна вой-
на“, се казва още в посла-
нието, от което става
ясно също, че общината
е направила всичко по си-
лите си заедно със
собственика на първия
английски хотел тук и
вече уседнал гражданин
на Банско - Джеймс Хюс,
за да организира отпъ-
туването на британци-
те в родината им по най-
безболезнен начин. 

„Пред последната сед-
мица осигурихме подслон
и храна за над 100 англи-
чани. Разбира се, помог-
нахме и на много руски,
украински и други чужде-
странни гости. Ние,
банскалии, сме твърди и
трудно завързваме прия-
телства. Но когато го
направим, то е, докато
над Пирина изгрява слън-
це. Затова сбогуването
на Банско с „неговите“
англичани е временно.
Скоро ще изпием по една
нашенска ракия за здраве
заедно. Come back soon!

We miss you, ле?!“, закач-
ливо завършва извинение-
то към всички онези анг-
личани, които си тръгна-
ха обидени и изумени от
поведението на някои хо-
ра към тях. Защото ут-
ре, когато нещата се оп-
равят, животът трябва
да продължи.

Междувременно
кметът Иван Кадев нап-
рави триезично обръще-
ние и към останалите
тук стотина постоянно
пребиваващи чужденци,
почти всички отново
англичани, руснаци и ук-
раинци.

„Надявам се, че нами-
рам всички ви в добро
здраве! Искам да ви уве-
ря, че Общинският кризи-
сен щаб има ангажимент
да се грижи не само за
българите на територи-
ята на Банско, но и за
всички, пребиваващи в
града. Всички чуждест-
ранни граждани, които
остават при нас, трябва
да спазват същите пра-
вила, каквито и банска-
лии в условията на 14-
дневна карантина, въве-
дена със заповедта на
министъра на здравео-
пазването на 17 март
2020 г.

Категорично искам да
ви уверя, че няма причина
да се безпокоите, защо-
то и вие можете да се
обръщате за съдействие
към Общинския кризисен
щаб и в случай на нужда
да се обаждате на горе-
щите телефонни линии,
обявени в сайта
www.bansko.bg“, пише
кметът.

Общината изпрати англичаните, чака ги на ракия

Браншът в колапс, не вижда изход и настоява държавата да плати цената 

Че ножът за бранша е
опрял до кокал, на всички
в Банско е  пределно яс-
но, но е малко вероятно
държавата да плати ця-
лата сметка, както нас-
тояват от БХРА.

Мултинационалният човекопоток в ски зоните в Банско и Ишгъл май се оказа и мултиопасен. 

От 21 421 души с теле-
фони с българска симкар-
та и/или ползвали българс-
ки на телефона си, които
са били между 11 и 17
март в европейски държа-
ви, 8104 са се върнали у
нас. Това са резултатите
от анализ, безплатно пре-
доставен на „24 часа“ от
дигиталната агенция
Brand New Vision - официа-
лен партньор на полската
компания за мобилен мар-
кетинг Selectivv. Всекид-
невникът пък прати дан-
ните на Националния опе-
ративен щаб за битка с
коронавируса.

Информацията е особе-
но актуална в момента,
защото държавните орга-

ни, вземащи мерки срещу
разпространението на за-
разата, се опитват да
сложат под карантина
всички, прибиращи се от
гурбет от силно засегна-
ти от вируса региони.

Brand New Vision използ-
ва за анализа си инова-
тивна технология, която
може да позиционира
смартфони с родни сим-
карти. Чрез геостациони-
рането може да се разбе-
ре дали и откъде опреде-
лен телефон се е премес-
тил от една географска
точка на друга и коя е тя.

Оказва се, че местата
в Европа, където е имало
най-много наши сънарод-
ници през последната

седмица, са били Лондон,
Мадрид, Кьолн, Франк-
фурт, Амстердам, Брюк-
сел, Мюнхен, Истанбул.
Доста българи са преби-
вавали в Милано, Атина,
Южна Франция, Хамбург.
На картата се вижда къ-
де у нас са завърналите
се в страната през пери-
ода 1-17 март. Те са със-
редоточени в няколко об-
ластни центъра - София,
Пловдив, Варна, Бургас,
Русе и Разград. На второ
място са градовете
Петрич, Банско, Благое-
вград, Кюстендил, Дупни-
ца, Стара Загора, Чир-
пан, Сливен, Ямбол, Тър-
говище, Велико Търново,
Плевен.

На второ място сме по завърнали се от гурбетТака опустяваше Банско. Стотици гости на града дни
наред се нижеха с куфарите си по улиците, а дали ще
успеем да ги върнем, все още е въпрос без отговор…
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Д-р Румен Пандев: Аз съм на линия, вие си стойте вкашчи

Елица ИЛЧЕВА

С
тези думи, ня-
кои вметнати
на чист банс-
ки, обичаният
от всички под

Пирин и ценен в цяла Ев-
ропа ендокринен хирург
потърси решение за
проблемите на своите
съграждани, блокирани
от наложената каранти-
на. Инициативата му за
лечение „по жицата“,
обявена на 22 март, в
неделя, само за два дни
се разрасна до създава-
нето на виртуална кли-
ника, в която докторът
без видими усилия успя
да привлече още 13 свои
колеги с титли и различ-

ни специалности от во-
дещи университетски
болници. 

Десетки са към мо-
мента и консултираните
пациенти, като лекари-
те обсъждат казусите и
помежду си. Когато е не-
обходимо, те се
свързват с пациентите
и по телефона, а не само
чрез интернет. 

На въпроса на „Банско
Утре“: „Защо го напра-
вихте?“, професорът
отговори като философ -
с любим цитат от немс-
кия писател Валтер
Хилсбехер: „Времената
на порядък са дихателни-
те  паузи  на  хаоса“.  И
допълни, че едно е ясно -
„като общество трябва

да увеличим „дихателни-
те си паузи“, за да оста-
нем за по-дълъг период в
извънреден  порядък и да
избегнем хаоса!“ „Идеята
ми е да покажа как в не-
познати ситуации са
нужни иновативни реше-
ния, които да премина-
ват границите на очак-
ваното“, разясни още Ру-
мен Пандев, като добави:
„Според повечето екс-
перти при подобна ви-
русна пандемия има два

пътя: масова карантина
или масово изследване
на населението. Второ-
то по ред причини е
трудно осъществимо у
нас. Така че подходът,
който сме избрали, е аб-
солютно правилен, а бе-
ше и навременен. Когато
имате обаче пълна ка-
рантина (в случая в
Банско), възможността
за медицинска помощ е
изключително важна“.  

Самият проф. Пандев

е под доброволна домаш-
на изолация поради фак-
та, че в деня на затва-
рянето на Банско е бил
там и надвечер се е
прибрал в София. „Мина-
вайки през бариерата,
много ясно осъзнах какво
означава тя за хората
вътре и реших да
действам. 80% от паци-
ентите, които вече ме
потърсиха, са с въпроси
за ендокринни проблеми -
някои имат отложени
прегледи, други - изслед-
вания, трети са бремен-
ни и проследяват хормо-

нални нива и т.н. Зат-
рудни ни 11-месечно бе-
бе, чието състояние
обсъдихме в групата и
благодарение на доц. Де-
мерджиева от кожната
клиника „Аджибадем“ в
„Токуда“ успяхме да по-
могнем“, разказа док-
торът.   

„Банскалии са корави
люде и не се паникьос-

ват лесно! И място за
паника няма, защото в
града има 9 добри об-
щопрактикуващи лека-
ри. Сега основното е
самодисциплина. Не съм
епидемиолог, но съм в
постоянна комуникация
с колеги от Европа и
Южна Корея. Аз самият
трябваше на 9 март да
замина служебно за 10

дни в Китай. Като наб-
людавам ситуацията
там, виждам, че има на-
дежда за благоприятен
изход и в Европа. Дай
Боже, с по-малко жерт-
ви. Затова, мило мое
Банско, за да бега коро-
ната бърже, е по-убаво
сега да си пусто, откол-
ко зимата празно“, завър-
ши проф. Пандев.

Виртуалната клиника на световноизвестния ендокринолог само за 2 дни наб ра екип от 13 специалисти 
„Скъпи банскалии, тежка се оказа „вирусната

корона“ за Банско! Важно е сега не как е дошел
вирусо, а как че си бега!

Необходима е социална изолация и за вашата
сигурност ви моля да стоите вкашчи!!!

Тези от Вас, които имат нужда от медицинс-
ка консултация или здравна помощ, могат да
ми пишат онлайн! Използвайте моята Фейсбук
страница или email:pandevrumen@outlook.com.
Надявам се да бъда полезен! Бог да пази Банско
и България! 

Ваш проф. д-р Румен Пандев“

ИЗ „ПИР ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА“

Когато Зимата връз нас
повежда в бой и сняг, и мраз
в космати яростни дружини - 
ний даваме горещ отпор:
насреща й трещят камини
на весел пир без много зор.

Но Чумата, царица зла,
пристига - и е страшна тя,
лелее жътва тя богата;
отнийде помощ - трака-трак! -
тя чука с гробищна лопата
по нашия примрял чардак.

От Чумата ще се спасим
като от Зима - огън, дим!
Да пълним печката, бокала,
да забълбука наший ум.

Пирът да почва, после бала,
да славим Чумата със шум!

Във боя има тръпка, хъс
и отчаяние, и мъст -
както в беса на океана
и в пясъчния ураган,
и в Чумата непожелана - 
в злокобния й дъх пиян.

Когато гибел ни грози,
сърцето винаги таи
неизяснимо наслаждение -
безсмъртен жребий те зове!
Щастлив е, който сред вълнения
успее да го разбере.

И тъй - на Чумата хвала?!
Без смут от гробната тъма,
без страх от смъртно наказание,
ний пием вино и жени -
и розовото им дихание
е с Чума пълно... може би!

А. С. Пушкин (1831)

„БАРИЕРА“ 

Под карантина ни турия,
цало Банско заградия.
Одвечер се прибирам, 
на бариерата запирам. 

Проверява ме субект едър, 
бетер като Дарт Вейдър. 
С пелерина, очила и маска
и налупил военна каска. 

Джаджа лазерна извади
и в челото ми се прицели. 
На метър от мене седи
и през маската гърди. 

- Се е лесно на флазене, 
ма сетне нема излазене!
Бегай се, дорде е време
и нанам-навам да нема! 

Набърже ме дезодорира
и цалия дезинфекцира. 
Бариерата високо дигна, 
ошашавен дома ме пусна.

Александър Думанов (2021)

В дните на заразата „Банско Утре“ се обърна към световната класика и
се натъкна на нов вариант на стихотворението „Пир по време на чума“
(1831) от Александър Сергеевич Пушкин. Малцина знаят, че христоматийно-
то произведение само по себе си представлява превод на откъс от шотлан-
дския оригинал - драмата в стихове на Джон Уилсън „Чумавият град“ (1816).  

Ден след като Банско бе поставено под карантина точно като чумав град,
местният поет и по ирония на обстоятелствата съименник на Пушкин -
Александър Думанов, възпя от стената си във Фейсбук в рими на безподоб-
ния тукашен диалект актуалната пандемична обстановка. Стихотворение-
то „Бариера“ положи основите на цял вирусен цикъл в творчеството на зев-
зека, защото почти веднага след него се появи и „Баба Кина“, посветено на
пуснатия закачлив пост, че бабите в Банско звънят на тел. 112, за да питат
дали работи валявицата да си изперат килимите. Александър Думанов, който
е майстор на ножове и саби и брат на хотелиера и общински съветник Геор-
ги Думанов, се прочу у нас с одата си за президента Румен Радев и неговото
изкачване на Кончето, а после по идея на „Банско Утре“ написа „Време за раз-
буждане“ за местните избори. 

Като ценители на словото публикуваме и откъс от „Пир по време на чума“
на Пушкин, и „Бариера“-та на Думанов, създадени през почти два века, най-
малкото защото хуморът е мощно противозаразно средство.

Руска и местна класика в жанра на вирусите

Когато Пушкин искал да пише, без да го
разсейват приятелите, си поставял каран-
тина в Михайловское.

Когато Думанов пише, не се самоизолира, а
твори с еднакво вдъхновение и в планина-
та, и от вкъщи.

В ситуацията на ли-
шения социално слабите
жители на Банско ядат
5-звездна храна. Осигу-
риха им я елитни хотели
и заведения, като тон на
инициативата даде вед-
нага след обявяване на
извънредното положение
в страната генералният
мениджър на „Регнум“
Бурхан Немутлу. Оста-
нал сам в комплекса, той
предложи на общинското
ръководство да готви за
хората в нужда. Така ве-
че повече от 10 дни со-
циалните работници от
общината и доброволци
разнасят по домовете
на над 60 възрастни
банскалии, които по раз-
лични причини не могат
да се грижат за себе си,
топла храна в съдове за
еднократна употреба. 

Примерът на Немутлу
последва и Олег Фили-
пов, собственик на фир-
ма „Полис“, който напра-
ви щедро дарение от
продукти за всички со-
циални заведения на на-
ша територия. В подпо-
магането на бедни банс-
калии се включиха още
„Кемпински Хотел Гранд
Арена Банско“ и фирма
„Белла“ на Димитър Ка-
листрин.

Александър Попов от
„Килъри“ пък обеззарази

комплекс „Еделвайс“, къ-
дето беше английското
семейство с 9-годишно-
то дете с така неизяс-
нената положителна
проба за коронавирус,
както и на хотел „Ривър-
сайд“, в който също бяха
настанени британски
туристи. Безвъзмездно
той дезинфекцира и
градския парк, всички
спортни и детски пло-
щадки, въпреки че не мо-
гат да се ползват по
време на карантина.

Земеделските стопа-
ни от Банско Иван Мал-
чов, Тодор Златев, Сашо
Въчков, Борис Каръков,
Ицо Дончев и Михаил
Тренчев с техника се
присъединиха към „Чис-
тота - Банско“ ДЗЗД за
обработката на улична-
та мрежа, а Райчо Мо-
тев, собственик на
„ДЕП-Трейдинг“ ЕООД,
пое грижата за улиците
в Добринище. 

Община Банско специ-
ално благодари и на
собственика на хотел
„Авалон“ Джеймс Хюз,
който беше в основата
на организацията за
отпътуването на 342
британски туристи, а на
други 100, сред които и
много руски и украински
гости, осигури подслон и
храна.

5-звездна помощ
за хората в нужда

Добрата поличба, коя-
то банскалии видяха в
ранното пристигане на
семейството щъркели,
обитаващо гнездото на
часовниковата кула на
„Св. Троица“, вече има
свое потвърждение.
Навръх Благовещение ка-
то блага вест беше при-

ета и появата на малкия
Матео, който освен че
ще носи библейското
име на един от апосто-
лите на Христос, се ока-
за в пряк и преносен
смисъл първият, пробил
бариерата на карантина-
та в курорт №1. Наслед-
никът на главния готвач

на „Кемпински Хотел
Гранд Арена Банско“ Ни-
кола Тодоров е роди в
столична клиника, къде-
то стигна „под конвой“,
вдигайки на крак не само
Общинския кризисен щаб,
но и този на национално
ниво. 

Бебето, предизвикало

бурна радост в социални-
те мрежи, е 52 см и тежи
3,650 кг. 

Щастливият шеф То-
доров разказа пред „Банс-
ко Утре“, че съпругата му
Ангелина и детето са
добре, но са изолирани от
останалите пациенти,
защото идват от Банс-
ко. След няколко дни им
предстои ново предизви-
кателство да се прибе-
рат тук, тъй като се-
мейството няма посто-
янно местожителство,
макар че Никола, който е
от Варна, е свързан с
Банско повече от 15 го-
дини. 

„Истината е, че не бях-
ме много притеснени, ка-
рантината на нас ни се
отразява добре, защото
прекарваме много време
заедно, всички сме вкъщи,
а и сега има повече време
да се развихря в домашна-
та кухня“, сподели шеф То-
доров. Малко преди
настъпването на кризата
5-звездният готвач беше
ангажиран с подготовка-
та на невиждано досега в
България кулинарно съби-
тие - събирането в рес-
торант „Коме Прима“ на
петима легендарни кори-
феи с общо 9 звезди „Миш-
лен“, планирано за 20 и 21
март и отложено с всичко
останало. Сега освен с
изхранването на семей-
ството той се занимава и
с уроците на по-голямата
си дъщеря Андреана, коя-
то е ученичка в първи
клас.

Само един човек в
Банско си е спечелил име-
то Доайен на ските. Това
е бай Асен Тренчев, който
след още 2 години ще чук-
не 90, но продължава да се
спуска по пистите и да
кара колело с клуба на ве-
тераните спортисти.
През 2019-а в интервю за
„Банско Утре“ той много
подробно ни обясни защо
не боледува и как се под-
държа млад. Затова, кога-
то страхът от коронави-
руса е смразил всички в
страната и в света, а от
Националния кризисен щаб
денонощно ни говорят, че
трябва да пазим преди
всичко възрастните хора,
ние се сетихме първо за
бай Асен. Разбира се, попи-
тахме го притеснява ли го
заразата, как се чувства
затворен вкъщи и помни
ли в 88-годишния си живот
подобни тежки кризи.

Ето и неговия разказ
от първо лице:

„Животът е една вър-
тележка от добри и не
толкова добри моменти и
аз като всеки човек съм
запечатал тежки спомени.
Може да ви се види стран-
но, но първият ми е от 4-
годишна възраст, когато
през 1936-а изгоря 1/3 от
Банско в голям пожар. Бил
съм съвсем малък, но и се-
га ми е пред очите черно-
то небе  над къщите и
димът, който ни застигна,
докато се прибирахме от
баня. Тогава държавата

изгради целия нов квартал
оттатък Глазне, а после
възстанови и изгорелите
къщи. Така че да не ми
обясняват сега от теле-
визора, че няма пари да се
помага на хората. 

Иначе помня много ми-
зерия и глад в различни
етапи от детството и
младите ми години. Зато-
ва сега не ми се струва ни
страшно, ни трудно.

Помня Втората све-
товна война с това, че
когато дойдоха германци-
те, всяко домакинство
даваше своята лепта.
Ние имахме градини, гле-
дахме слънчоглед, колехме
по две прасета, та не
усетихме големия глад.
По-тежък ми останал
споменът за периода след
9 септември. Едно, че по-
вече от 20 човека избиха
партизаните в местно-
стта Лушин, когато сля-
зоха от планината. Сред
тях беше и един свеще-
ник - Петър Дивизиев,
който при споменатия го-
ре пожар спасил църква-
та, покривайки я с мокри
черги. Освен това помня,
че и комунистите искаха
наряди. Ние нямахме овце,
но трябваше да предава-
ме вълна, търсеха ни сла-
нина и всичко това се
правеше с цел да се спла-
ши народът доброволно
да си даде земята. Тогава
най-зле бяха онези, които
ги изселиха. Какви хора се
прогониха, идея си няма-

те. Например Петър Гра-
ченов и семейството му,
той беше пастир, жена
му баба Яница беше ангел,
като доктор я ползваха
хората, а цяло Банско
разправяше как от милос-
тивост си дала новата
кошуля на циганка и взела
старата от нея. Имаше и
период, когато млади
момчета сами бегаха в
Канада и Америка, та и в
Нова Зеландия. Имахме из-
селени и в Дряновския ма-
настир, но и това прежи-
вяхме. Хич не ни беше лес-
но и с купонната систе-
ма, която продължи много
след 9-и септември. 

Та изобщо не ме страх
от вируса. И не мога да им
слушам глупостите, че би-
ло страшно. Изпълнявайте
нарежданията и си гледай-
те живота. Движете се,
може и вкъщи. Това е тай-
ната рецепта на вечната
младост. Аз от 17 години
се поддържам с книгите
на Мирзакарим Норбеков,
имам 4. Той е узбекски пи-
сател, активист за изпо-
лзване на алтернативна
медицина. Всяка моя сут-
рин започва с раздвижване
- костица по костица,
става след става. И най
се ядосвам, когато някой
ми каже, че съм стар. Ня-
ма такова нещо - години-
те просто са ми повечко.
В четвъртата си книга
Норбеков твърди, че няма
болести, и аз искрено му
вярвам. Човек е машина,
която като всички машини
има части и когато някоя
се повреди, просто трябва
да се поправи. Каквото и
да ми се случи, не се давам
на болката. Приболи ли не-
що - казвам си: Ей-сега ми
минава… 

И още един съвет - по-
малко телевизия, повече
четене. Откакто са ни
затворили, аз изчетох Бо-
тев, препрочетох Вазов и
сега съм на Любен Караве-
лов. 

Но дано свърши по-рано,
поне лятото да ползва-
ме… Кураж и се не бойте,
вестник донесете…“

Бай Асен Тренчев: Не ме е страх 
от короната, чета си Ботев и Вазов

На откриването на всеки зимен сезон на Бъндеришка поля-
на бай Асен се спуска в тима на мажоритарния собственик
на „Юлен“ Марк Жирардели по време на играта „Влез в от-
бора на шампиона“ и при всеки удобен случай споменава, че
той му е личен приятел. Тази снимка им е от 2016 г. През
2017-а бай Асен подари на Жирардели чукче за месо.

Д-р Румен Пандев е ценен сред колегите си в Европа и целия свят.

Първото бебе в кризата 
е с библейско име и е на 
шеф-готвача на „Кемпински“
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Елица ИЛЧЕВА

С
лед знайни и
незнайни крае-
веди от Кра-
лев дол, Бельо-
во и Разловци

сега в разгара на панде-
мията, когато Банско е
под блокада, и архео-
логът проф. Николай Ов-
чаров реши да си направи
реклама за сметка на Па-
исий и града под Пирин.
Обявявайки, че подготвя
монография с резултати-
те от проучването на
късносредновековния ма-
настир в крепостта Ур-
вич край София, осъще-
ствено заедно с настоя-
щия директор на Нацио-
налния исторически му-
зей доц. д-р Бони Петру-
нова и сина й Филип Пет-
рунов, той се опита да
привлече вниманието с

определена от самия не-
го за „сензационна“ нови-
на, че Хилендарският мо-
нах е роден край Само-
ков, а не в Банско. 

Като доказателство
към твърдението си из-
живяващият се като бъл-
гарския Индиана Джоунс
учен прикрепя единстве-
но факта, че интересът
на екипа му към Урвич
предизвикала „История
Славянобългарска“, в коя-
то се казва: „Дошли тър-
новските боляри от Тър-
ново в Средец и се спре-
ли в някои тесни места
покрай река Искър. И 7
години стоял Иван Шиш-
ман покрай Искър. Имал
манастир Урвич със сил-
на крепост и наоколо го
ограждала вода“. 

После с уговорката, че
именно разкопките пос-
тавят нещата на място,

Овчаров обяснява, че Паи-
сий е от Самоковско, за-
щото в малката книжица,

където следва почти дос-
ловно едно историческо
съчинение на бенедикти-

нския монах Мавро Орби-
ни, сред общите данни из-
ползва един-единствен ло-
кален топоним - манасти-
ра Урвич в теснините на
Искър край София. Според
археолога доказателство-
то, че великият банскалия
е роден не под Пирин, а в
Рила, е, че е познавал мяс-
тото и „преди да се замо-
наши на 23-годишна въз-
раст на Атон, е служил
там и чул и записал от
местните хора мълвата
за станалите край Урвич
в края XIV век драматични
сражения“.

На „новината“ остро
реагираха не един и двама
доста повече ровили за
доказателства по тема-
та. „Паисий наистина пи-
ше за манастира, но е аб-
солютна глупост, че е
служил там. По негово
време Урвич дори не е в

Самоковска епархия, той
е в Пернишко, а единстве-
ната връзка на автора на
първата история със Са-
моковско е, че самият той
я споменава“, коментира
за „Банско Утре“ исто-
рикът археолог Владимир
Баряков. 

„За сведение на всичко-
лога (Овчаров) Урвич не е
в Самоковска епархия, а
фактическото седалище
на митрополита е Дупни-
ца, а не Самоков“, написа
като коментар под нови-
ната в интернет и по-
томката на Паисий Свет-
лана Дяконова-Арсен. Тя
ревностно събира доку-
ментални факти за исто-
рията на днешния курорт
№1 и славния си род. 

Банскалийката Мария
Цакова, която пък от три
десетилетия живее в
САЩ, а от 20 години пре-
подава английски език на
американци в университе-
та във Форт Уейн, щата
Индиана, също не остана
равнодушна: „Аз съм шоки-
рана от липсата на логи-
ка в предположенията на
професора. От девет де-
рета вода кара, скаран е с
критичното мислене и се
занимава с исторически
събития, които не са от
неговата област - архео-
логията“.

„Сензационни откри-
тия“. Нещо „доказател-
ствата“ са съвсем реха-
ви. Е, на тоя „професор“ не
му е за първи път. След
измисления коронавирус
това е поредната атака
към Банско“, написа и бив-
шият зам.-директор на
музея под Пирин Асен Ко-
ев. В интервю за „Банско
Утре“ през 2016-а той
представи доста наисти-
на научни аргументи, кои-
то припомняме отделно в
името на историческата
правда. 

Николай Овчаров, който се изживява като българския Индиана Джоунс,
„сензационно“ обяви крепостта Урвич за родно място на Хилендарския монах 

Проф. Николай Овчаров и доц. Бони Петрунова показват
съкровището на Урвич. 

Авторът на първата българска история е ро-
ден в Банско през 1762 г. в семейството на
Билю и Катерина Баанови. Неговият брат
Лаврентий, игумен на Хилендарския манастир,
е роден през 1702 г., а средният - Хаджи Въл-
чо, един от най-щедрите дарители за време-
то си - около 1710 г. През този период, а и по-
късно писмените документи, най-ранният от
1660 г., по категоричен начин потвърждават,
че селището е в пределите на Самоковска
епархия. 

В страница от Зографската кондика, която по
никакъв начин не може да бъде оспорвана, е
споменато: „Епархия Самоковска, села Банско-
го, родъ ктитора Хаджи Волча, 1757 г.“

На един от входовете на църквата „Св. Трои-
ца“ има следният надпис: „Този параклис се ос-
вети в името на свети велики царе и равноа-
постоли Константин и Елена „во время госпо-
дина и архиепископа Самоковского и нашего

Игнатия, в лето: АΩЛЗ / 1837 /“. 

Хронологично едно от първите писмени сведе-
ния за родното място на Паисий дава митро-
полит Теодосий от с. Търлис, Неврокопско, в
бр. 3534 на в. „Мир“ от 1912 г. Той разказва, че
през 1825 г. е бил изпратен да учи в Мелник.
Там се среща с Неофит Рилски, който му пока-
зал ръкопис на история и му казал, че тя е на-
писана от негов съотечественик от Банско -
йеромонах Паисий Хилендарски. 

На 5 октомври 1912 г., в деня на обявяването на
Балканската война, идва освобождението на
Банско. На 8 октомври деветима войводи: Хрис-
то Чернопеев, Георги Занков, П. К. Яворов, Геор-
ги Каролев, Таско Стоилков, Алеко х. Василев, П.
Добринович, Михаил Чаков и Йонко Вапцаров,

изготвят и подписват протокол (публикуван
по-късно във в. „Утро“, 5. 11.1914 г.). В него те
обявяват селището за град и околийски
център. Във втора точка на мотивите за това
изрично се споменава, че Банско „е дало на бъл-
гарския народ Отца Паисия и Неофита Рилски“.

На 5 октомври 1913 г. по повод първата годиш-
нина от освобождението един от банските
преписвачи на „История Славянобългарска“ -
иконом Костадин Чучулайн, извършва панихида
за загиналите за свободата и държи слово в
църквата „Св. Троица“, в което между другото
казва: „Кажете на нашите Отца Паисия и Нео-
фита Рилски да се радват, че техният роден
край е свободен, и да скърбят, че техният
идеал по каприза на съдбата не се сбъдна док-
рай, че останаха техни братя да пъшкат под
игото на тези, които най-вече мразеха. Но не-
ка знаят, че и занапред ще следваме техния
пример, а вашите победи, мили герои, ще се
разказват от поколение на поколение.“

Час по история

И професор по всичкология
ни посегна на Паисий
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Микаела Шифрин: В Банско се почувствах като в Америка

- Една американска
поговорка гласи, че ако
се провалиш в планира-
нето, значи си плани-
рал провала. При дебю-
та си в Банско вие
дойдохте, видяхте и
победихте два пъти.
Добро планиране, Ми-
каела.

-  Бяха 3 страхотни
дни, които започнах и
завърших с победа, като
втората от тях, чест-
но казано, не очаквах.
Трасето беше предизви-
кателство за мен - за
скоростни дисциплини,
но и ужасно технично.
Перфектна писта за аг-
ресивно каране.  Поех
рискове, защото снегът
го позволяваше, и съм
щастлива, че спечелих
при първото си идване в
Банско.

- Знаете ли, че досе-
га само Марсел Хиршер
през 2012-а и Анна Фе-
нингер през 2015-а бяха
постигали двойни по-
беда в един уикенд

тук? Впрочем, Линдзи
Вон също направи
дубъл, но през 3 години
(2009 и 2012). 

- Тези факти ме пра-
вят наистина горда.

- След стартовете в
Банско вече имате 66
победи за Световната
купа. Сигурни сме, че от
този въпрос ви е писна-
ло, но все пак - ще по-

добрите ли рекорда на
великия Ингемар Стен-
марк, който е с 86?

- Победата е едно, а
загубата - друго, и по-
някога не ти достига

само стотна. Всичко
може да се случи, така
че не мисля за рекорда.
За мен това е като да
почнеш да тичаш, преди
да се научиш да ходиш. 

-  Предишния сезон
казахте, че искате да
оставите очакванията
си в миналото. Успях-
те ли?

- Научих, че забравяш
за очакванията, когато
ги надхвърляш. Миналия
сезон надминах всичко.
Винаги имам големи
очаквания и няма как да
ги постигна. Затова се-
га вече се уча да съм
спокойна. И да очаквам
по-малко.

- Но вие реално сте
спечелила всичко в ски-
те?!

- Продължавам обаче
да мечтая да бъда най-
добрата. 

- Колко вижда публи-
ката от работата, ко-
ято върши един скиор?

- Много малко, според
мен около 2%. Хората ни

оценяват от това, кое-
то виждат, а работата
е много повече. Поняко-
га искам светът да
знае колко усилия ни
костват и победите, и
миговете на провал. Не
е различно. Тогава хора-
та ще разберат защо
страданието при загуба
е толкова голямо. 

-  Защо решихте да
карате и в скоростни-
те дисциплини?

- Самата аз си зада-
вам този въпрос. Оста-
вам техничен скиор, но
много ми харесва скоро-
стта. Това е като в
училище - учиш само ма-
тематика, а ти трябва
някакво разнообразие и
се захващаш с физика-
та например. Така се
разтоварваш. В този
смисъл скоростните

дисциплини ме освежа-
ват. Но нямам много
време да ги тренирам.
И тук идва рискът. За-
това се опитвам да съм
умна на пистата, да не
рискувам всичко.

- Откъде идва името
ви, понеже в България
е много по-популярно
да се казваш Михаела?

- Малко е руско. Дори
не знам защо родители-
те ми са го избрали. Ха-
ресвам си го, но сега,
като го чувам толкова
често, имам чувството,
че не е толкова хубаво.

-  Какво знаехте за
Банско преди Светов-
ната купа?

- Мениджърът ми Ки-
лиан Албрехт постоянно
ми повтаряше, че непре-
менно трябва да дойда
тук.  Той много обича

страната и града ви,
може би даже повече от

Австрия. Сега се убе-
дих, че има всички осно-

вания за това, и се рад-
вам, че го послушах - хо-
рата са прекрасни, влю-
бени са в ските, ку-
рортът е невероятен, а
организацията на със-
тезанията беше на най-
високо ниво. Градът пък
е цяла история. Въпреки
че нямах време да оби-
калям, видях, че място-
то е уникално. С удовол-
ствие бих се върнала на
почивка.

- Най-малкото, защо-
то вече си имате и
лична брандирана ка-
бинка от емблематич-
ната синя въжена ли-
ния в ски зоната, кое-
то ви нарежда до ле-
генди от ранга на Хер-
ман Майер, Марк Жи-
рардели, Линдзи Вон и
не само.

- Благодаря на Банско,
такъв комплимент никъ-
де не са ми правили! 

- А какво беше усе-
щането, когато публи-
ката в Банско сканди-
раше името ви и ви-
дяхте американското
знаме на пистата?

- Беше фантастично,
все едно си бях в Ща-
тите…Почувствах се
вкъщи.     

По пистата на „Банс-
ко Утре“ са се спускали
може би най-великите
скиори за всички време-
на. Интервюто ни с Ми-
каела Шифрин обаче е
като дежавю. Защото
преди цяло десетиле-
тие, когато тя бе само
една тийнейджърка от
Колорадо, свързалият
кариерата си с града ни
австрийски ас с бълга-
рски паспорт Килиан
Албрехт обяви именно
пред „Банско Утре“, че е
открил новата Линдзи
Вон. Фактически това
стана след победата й
в суперкомбинацията на
Северноамериканската
купа в курорта Панора-
ма, Британска Колумбия.
Тогава Микаела бе едва
на 15 години - минимал-
но позволената възраст
за участие в старт под
егидата на ФИС.

Днес тя блести на
страниците ни вече ка-
то най-титулуваната
съвременна скиорка. Да-
ми и господа, един сла-
лом на скорост между
Пирин и Скалистите
планини с двукратната
олимпийска и петкрат-
на световна шампионка,
която за разкош е и но-
сителка на 3 поредни Го-
леми кристални глобуса,
а преди 2 месеца триум-
фира на Бъндеришка по-
ляна при дебюта си за
Световната купа тук. И
ако лъчезарната усмив-
ка на Микаела Шифрин
ви напомня на тази на
Линдзи Вон, то е така,
защото ските имат
своята нова Кралица с 2
победи в Банско.

Банско със сигурност вече е едно от най-специалните места за суперзвездата на алпийските ски Микаела Шифрин. Шармантната американка постигна под връх Тодор-
ка своите победи №65 и 66 в кариерата, като първата от тях бе едва втората й в дисциплината спускане. Мики, която 3 пъти подред е носителка на Големия криста-
лен глобус, а освен това е двукратна олимпийска и петкратна световна шампионка, е третият скиор, направил дубъл за Световната купа тук в един уикенд след Мар-
сел Хиршер (2012) и Анна Фенингер (2015). Великата й сънародничка Линдзи Вон също има 2 успеха в Банско, но през 3 години - 2009 и 2012.

Шифрин се нареди до легенди от ранга на Марк Жирардели, Херман Майер, Марсел Хиршер и
Линдзи Вон, които имат своя лична брандирана кабинка от емблематичната синя въжена линия
на „Юлен“.

Двойната победителка с президента на БФСки Цеко
Минев. Тя остана впечатлена от американската ат-
мосфера на Бъндеришка поляна.



Р
еално първият
човек в бълга-
рския футбол
след оставка-
та на Борис-

лав Михайлов - родени-
ят в Банско Атанас
Фурнаджиев, отряза
мераците на грандове-
те ЦСКА-София и
„Левски“ за компенса-
ции в периода на безв-
ремие на най-популяр-
ната игра. Шефът на
„Мото-Пфое“, който е
и собственик на хоте-
лите „Амира“ и „Белве-
дере“ в курорт №1, да-
де да се разбере, че
БФС няма никакво на-
мерение да задоволява
финансовите прищевки
на клубовете. 

„Не мисля, че сега,
когато трябва да сме
дисциплинирани и да
направим всичко въз-
можно да се преборим
с бедствието, е мо-
ментът да се говори и
да се искат пари. Дай
Боже, да преборим то-
зи вирус. Няма откъде
да се вземат такива
средства. Цялата дър-

жава страда, не са са-
мо „червени“ и „сини“.
Става въпрос за всич-
ки фирми - физически
и юридически лица. Не
намирам за уместно в
подобен момент да се
искат обезщетения
от когото и да е. Раз-
бираемо, и БФС, който
получава средства от
УЕФА и ФИФА, няма
да ги вземе. Или поне
не в този размер,  в
който са били. Суми-
те се формират от
Шампионската лига,
от европейско и све-
товно първенство.
Всички търпят загу-
би, всички по верига-
та“, коментира Наско
Фурнаджиев.

Първи от ЦСКА-Со-
фия си направиха ус-
тата за пари от БФС
с мотива, че се тър-
пят големи загуби, ко-
гато няма мачове. От
„Армията“ обявиха, че
говорят от името на
всички отбори, а мал-
ко по-късно финансова
помощ поискаха и от
„Левски“. 
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Шампионатът в четири-
те подразделения на Трета
лига почти сигурно ще бъде
прекратен заради пандемич-
ната обстановка с коронави-
руса и невъзможността на
аматьорските клубове да
отговорят на изискванията
на БФС и Медицинската ко-
мисия за безопасност на
публиката и играчите. Това
съобщи източник с висок
пост в Зоналния съвет на
централата.

Както е известно, всички
първенства у нас бяха спре-
ни временно до 13 април, до-
като трае извънредното по-
ложение. Мачове през април
обаче в нито едно от нива-
та на родния футбол няма да
има. След среща с клубовете
в понеделник БФС обяви, че
се работи по варианти за
подновяване на шампионати-
те на 1 или 15 май. 

„Почти абсурдно е да се
мисли, че в аматьорския
футбол първенството ще се
доиграе, защото ще влезем
дълбоко в лятото и почти
веднага трябва да започне
новият сезон. В най-добрия
случай може да се мисли за
баражи между водещите от-
бори в класирането за влиза-
не във Втора лига и за опре-
деляне на изпадащите“, заяви
информаторът на „Банско
Утре“.

Сега не е моментът клубовете да искат компенсации,
обяви вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев 

резсезонниятп
ътеводителпbanskoski.com

Наш човек отряза ЦСКА и „Левски“

Наско Фурнаджиев за пореден път заяви, че няма намерения да се кандида-
тира за президент на БФС. Заради епидемията от коронавирус конгресът
няма да се състои на 7 юни, както беше предварително обявено. 

Феновете на „козлите“ се надяват да гледат
отново Йордан Лечов и компания още този
сезон в Югозападната Трета лига.

Първенството се 
доиграва само с баражи?



Овен
Ситуацията налага да отложите планираните пъ-

тешествия. Някои от родените през март ще

имат неприятност с близък. Заетите с твор-

чески дейности ще превърнат периода в извор на идеи. Тър-

говците пък ще се занимават с документи. Ще се почув-

ствате финансово стабилни чрез сигурни партньорства. Из-

ползвайте шансовете си и в личния живот. 

Лъв
Дните ще са изпълнени с хармония и леност за

повечето от вас, ако сами не си създавате нап-

режение. Това е малко вероятно, защото Лъвове-

те умеят да се освобождават от досадни задължения с ус-

мивка. Много от вас ще са на път зад граница сами или с ця-

лото си семейство. Нови контакти ще ви осигурят и верни

приятели, но и ползотворен бизнес. 

Стрелец
Макар че ви се иска да си починете, няма да ви

свърта на едно място. Периодът ще е задъхан

и натоварен с впечатления и дори да имате

проблеми, ще запазите чувството си за хумор и успешно

ще ги разрешавате веднага. Постарайте се да не обтяга-

те отношенията с интимния си партньор. Не отлагайте

нищо, което смятате за спешно.

Дева
Ще усещате вътрешно напрежение, макар че ще

се потопите в пътища, весели срещи и безде-

лие. Вие умеете да увличате и да налагате мне-

нието си и в края на периода всички ще са доволни от това.

Където и да се намирате, дните пред вас ще са богати на

разнообразие. Ще откриете неочакван резерв и сили у себе

си и ще се втурнете в ново начинание. 

Козирог

Везни
Имате желание да се скриете и да си осигурите

пълно спокойствие. Насаме ще премислите и де-

ловите, и проблемите в личния си живот. Тези,

които по някаква причина останат по работните си места,

ще са напрегнати до крайност. За всички обаче е валидно

следното: може би ще си купите малък предмет, който

впоследствие ще ви стане талисман.

Водолей

Скорпион
Предстоят ви интересни и богати на събития

дни. Ако имате положителна нагласа, ще реализи-

рате всичко, което сте си наумили. Нещо ще ви

изкара от обичайния начин на живот. Ще получите предложе-

ние за делово бъдещо сътрудничество. Съобразителни и ло-

гични, умни и проницателни, намерете време да се посвети-

те на хобито си, на любовта и семейството.

Риби
Вие сте известни домошари и малко от вас ще

се втурнат в далечни и изморителни пътувания.

Мнозина ще използват дните за релакс пред те-

левизора или съсредоточени в хобито си. Други ще посве-

тят времето си на разходки из забележителни, но близки

места, както и на уединение сред природата. 

Телец
Ще сте емоционално натоварени и трябва да

сте много внимателни в контактите си с хора-

та около вас. Човек от вашия дом или от семей-

ството ще ви зарадва с нещо. Някои ще получат примамли-

во бизнес предложение и почти през всичките дни умът им

ще е зает с него. Деловите ви разговори ще бъдат разгоре-

щени и резултатни. Любовта е близо.

Близнаци
Флиртувайте колкото си искате. Ще оставите

работата си на втори план и това ще е напълно

оправдано, нуждаете се от пълноценна почивка.

Не предприемайте нищо важно в деловата си дейност. И за-

помнете, че ако чуете информация, проверете я и не я разг-

ласявайте - може след време да потрябва. Каквото и да се

случи, не се намесвайте в чужди работи. 

Рак
Изморителен, но и полезен период, през който

ще разширите приятелския си кръг. Наред с то-

ва ще демонстрирате много оперативност и

това ще се забележи. Професионалният ви живот няма да е

натоварен, но умът ви ще работи. Не забравяйте, че за да

се отдадете на любовта, трябва да напуснете черупката

си. Направете го. 

Умът ви усилено ще работи, но пряката делова

дейност ще е незначителна. И въпреки това, Во-

долеи, много от вас ще получат две важни биз-

нес предложения, които, ако приемете, до края на лятото

ще ви донесат добри материални приходи. Обърнете вни-

мание на къщата си. Тези, които учат, може да имат непри-

ятности или разочарования, свързани с изпити. 

Сега пред вас се откриват неограничени възмож-

ности за безгрижие и не бива да ги пропускате.

Идеи за бъдещи пътувания ще освежат мнозина

от вас, останали в дома си, ще имате възможност да се по-

чувствате свободни и неангажирани със сериозни проблеми.

Отложете всяка промяна, която ви се иска да направите. Не

влизайте в препирни. 

ББееззппллааттннаа  ооббяявваа  
ссъъсс  SSMMSS  ннаа  ттеелл..::
0886 736 399

PR публикация + 50 %

Не гледай, рекламирай!
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Оптимистична писта
Хороскоп за периода 27 март - 9 април

СУДОКУ

�

Отговори на судоку от  миналия брой

ЩЕКИ

Първа страница
- до главата: по договаряне
- под главата: 13,50 лв./кв.см
- горна половина: 10,50 лв./см   
- долна половина: 8,50 лв./кв.см

Последна Вътрешна 
страница страница
1,50 лв./ кв.см 1,00 лв./ кв.см

Тарифа на „Банско Утре“

Давам под наем нов, обзаведен апартамент 63 кв. на 5 минути
от лифта. Тел.: 0890 242 458

Телефони:  0749/88132;  0887/100241

Малки обяви

Купувам къща или парцел в Банско, Добринище, Баня и региона. 
Тел.: 0886 509 826

Планинска спасителна служба

Продавам италиански мотопед - регистриран, двуместен,
900 лв. Тел.: 0895 636 391

Ремонт на покриви, боядисване на дървени фасади. 
Тел.: 0887 205 553

Продавам или заменям апартамент в центъра на Разлог. 
28 кв. м., 10 000 евро. Тел.: 0885 793 539
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Разни

Давам под наем напълно обзаведен апартамент на тиха улич-
ка в центъра на Банско. Всичко е чисто ново, уредите са от
енергоспестяващ клас, а вътре не е живяно. Апартаментът
е на две нива, състои се от просторен хол с кухня и тоалет-
на на едното и две спални с баня с тоалетна и още една тоа-
летна на другото. Пред сградата има място за паркиране.
Цена: 700 лв. Тел.: 0888 821 321
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1 lift to the final area

2 rescue helicopters

3 charter flights 

7 snowcats

40 troops from the 101st Alpine Regiment

50 competitors from 13 nations

50 people in medical and rescue teams

60days engineering activities 
for construction and dismantling 
of all facilities

100people international TV team

100 volunteers

200 coaches and technicians

200media representatives from more 
than 10 countries

250people technical team 
on the slopes

312 tons of equipment 
and luggage

500official guests

1000people in total responsible 
for the organization

2000 accredited persons

5000 stands capacity

25000meters of safety equipment

30000 spectators in the competition 
area in the three days

300000CHF prize money

500000 cubic meters 
of artificial snow

4500000BGN budget

Bansko is certainly already one of the most special places for Alpine ski
superstar Mikaela Shiffrin. The charming American achieved under Todorka
Peak victories No. 65 and 66 in her career, the first of which was only her
second in the Downhill. Miky, who has won Big Crystal Globe 3 times in a
row, and is also a two-time Olympic and five-time World Champion, is the
third skier to make a World Cup double here in one weekend after Marcel
Hirscher (2012) and Anna Fenninger (2015). Her great compatriot Lindsey
Vonn also has 2 successes in Bansko, but in 3 years period - 2009 and 2012.

65 517 BGN were collected at the LadieSKIngdom charity din-
ner at Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, which was
organized for the third year within the World Cup. The snow-
styled Comе Prima Restaurant has hosted over 90 VIP guests
from our country and abroad, united by the cause of support
for children and young people at risk. The event was initiated
by Fibank in partnership with Mastercard and Diners Club
International. The auction involved 9 unique items, including
the helmets of double winner Mikaela Shiffrin and majority
owner of the concessionaire of the resort Marc Girardelli,
Nadia Delago ski boots, and for luxury - even the shirt of
Lionel Messi and a ball initialed by his star teammates in
Barcelona.

Super G World Cup facts and figures

Mamma Mia! Triple Italian triumph marked the second
Downhill. Sensational to many, but not to Bansko Magazine
experts, the fastest on the Marc Girardelli course was Elena
Curtoni. For the starting No. 28, the 28-year-old brunette
from Lombardy, this was her first career win. Second place
went to Marta Bassino, who a day later became second in
Super G too, and third place was for Federica Brignone, who
finished 24 hours earlier in second place. Thus, in all three
days of the races, there were always Italian оn the podium of
Banderishka Polyana.

The 7th Bansko Ski World Cup is already in history with
its impeccable organization and perfectly organized
competitions. The most commercial white race feels lit-
erally at home at Banderishka Polyana. Resort No. 1
has been hosting World Cup for more than a decade,
with this year being the 9th in total (we count the 2 in
snowboarding too) and generally, in the new century,
for Bulgaria was the tenth anniversary in winter sports.
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