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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Възможностите за от-
дих и туризъм, които 
предоставя курортният 
център на България Бан-
ско, бяха представени на 
пресконференция в Ис-
танбул. 

Тя бе организирана по 
инициатива на турската 
национална въздухопла-
вателна компания Тър-
киш еърлайнз. 

Генералният консул 
на България в Истанбул 
Ангел Ангелов запозна 
участниците с потенциа-
ла на Банско, благодаре-
ние на който се превърна 
във водеща топдестина-
ция на българския тури-
зъм. 

“Българите са гос-
топриемни хора. Бан-

ско е водещ зимен и ски 
център на България. От 
гледна точка на качество-
то и цените на услугите, 
които предлага Банско се 
превърна в предпочитана 
от европейските туристи 
дестинация. Франция, 
Германия или Швейца-
рия също са известни със 
скицентровете си, но там 
не можете да намерите 
топлото гостоприемство 
на Банско и неговите 
хора”, каза той. 

По думите на Ангелов 
турските туристи обичат 
да посещават България и 
да прекарват почивките 
си там. 

"Защото е нас те се 

Възможностите за отдих 
и туризъм, които предоставя 

Банско, бяха представени 
на пресконференция в Истанбул

(Продължава на стр. 3)

На редовното си заседание, 
Общински съвет Банско гласу-

ва направените предложения 
за актуализация на параме-

трите на бюджета на местна-
та администрация за 2018 г. 

Законовият механизъм се 
използва тогава, когато 
в хода на календарната 
година се изменя инвес-
тиционната програма на 
общината – някои обекти 
отпадат за сметка на дру-
ги, които не са били вклю-
чени в плана.

„Пренасочихме сред-
ства към инвестиционни 
обекти, които възникнаха 
в хода на годината за смет-
ка на отпадналите плани-
рани капиталови дейнос-
ти. С т.нар. актуализация 
на бюджета, официално 

Общински съвет Банско одобри 
актуализация на бюджета за 2018 г.

(Продължава на стр. 3)



2СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

През тази седмица се прове-
доха кампании в два спортни 
клуба и един младежки цен-
тър на територията на Община 
Банско. Мероприятията бяха 
част от изпълнението на проект 
„Обичам живота, живея здраво-
словно”, Направление 1, тема 
„Насърчаване на здравословен 
начин на живот“. Експертите, 
работещи по проекта посетиха 
заниманията на „ТАЕКУОН-ДО 
КЛУБ HAWK“ - град Банско и 
Ски Клуб Банско (направления 
Ски Алпийски дисциплини, 
Ски бягане и Биатлон), чиито 
спортисти са младежи от Бан-
ско и Разлог. Посещението в 
младежки клуб към читалище 
„Никола Вашцаров” бе продъл-
жение на проведения по-рано 
през годината съвместен кон-
церт „С музиката аз летя”, орга-

низиран от Марин Бърдарев.
По време на посещенията 

бяха проведени беседи с учас-
тниците относно здравослов-
ния начин на живот. Засегнати 
бяха теми относно придобиване 
на знания, нагласи и умения за 
здравословен начин на живот, 
безопасно поведение и избягва-
не на рискови за здравето прак-
тики, както и темите относно 
вредите върху човешкото тяло 
от различните видове зависи-
мости. На всички участници 
бяха раздадени информационни 
материали. Проектът се изпъл-
нява под егидата на Министер-
ството на младежта и спорта по 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛА-
ДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 
10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 
ЗА 2018 ГОДИНА.

Спортисти 
и самодейци 

от Банско и Разлог 
се обединиха срещу 

зависимостите
Подаръци за потребителите 

на Пенсионерските клубове в 

Банско и Добринище бе предви-
дила Община Банско по повод 
1 октомври – Международния 
ден на възрастните хора. Те 
бяха поздравени лично от на-
родния представител Алексан-
дър Мацурев и началника на 
отдел „Хуманитарни дейности” 
към местната администрация – 
Райна Зайкова. 

С подкрепата на градоначал-

ника Георги Икономов, хората 
в „златна възраст” ще посетят 

предпочитани от тях дестина-
ции в България, а г-н Мацурев 
им поднесе вкусни лакомства за 
празника.

„Благодаря на своите съ-
граждани в пенсионна възраст 
за всичко сторено през години-
те! Благодаря им за примера, 
честността и трудолюбието, и 
ги уверявам, че правя всичко 
по силите си, за да имат по-дос-
тоен живот” написа Икономов 
в социалните мрежи. Той бе 
възпрепятстван да ги поздрави 
лично поради присъствието си 
на Годишната среща на мест-
ните власти, организирана вся-
ка година през месец октомври 
от Националното сдружение на 
общините в България.

Подаръци в Банско и Добринище 
по случай Международния 

ден на възрастните хора

Мисията "ДА ВЪРНЕМ ДЕТ-
СТВОТО НА МАРТИН". Това 
е кампания, която обединява  
хора с добри  сърца. Всички 
онези, които спазват и жи-
тейски феърплей и помагат 
показвайки колко е голяма 
силата на доброто!!

"ДА ВЪРНЕМ ДЕТСТВО-
ТО НА МАРТИН" приеха 
като своя кауза и организато-
рите от "Мото Дружина Бан-
ско" по време на провелото се 
състезание "Three Mountains 
hard enduro BANSKO 2018."   
Сумата, която бе събрана е на 
обща стойност 3 253 лв.

Смелите и достойни учас-
тници в състезанието да-
ряват средствата изцяло за 
лечението на Мартин Даутев, 
за да има той своето прекрасно 

детство.
Един достоен жест на спор-

тисти и състезатели, които по-

казаха, че са спортсмени и на 
пистата и в живота!

Те заслужават изключителна 
благодарност и респект за проя-
вената подкрепа и съпричастност 

- да помогнат на едно дете, което 
има нужда от помощ!!!

„Мото Дружина Банско“ с изключителна 
подкрепа в кампанията „ДА ВЪРНЕМ 

ДЕТСТВОТО НА МАРТИН“
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чувстват като у дома си. Бъл-
гария, освен със ски центрове, 
разполага и с богати термални 
извори. От тази гледна точ-
ка тя е една от най-богатите 
страни в света. В Банско има и 
много спацентрове. Така има-
те възможност да карате ски, 
да спорувате и в същото време 
да релаксирате, да се лекувате. 
Ние искаме турският народ да 
се запознае с тези прекрасни 
възможности. Пирин е една от 
най-високите планини на Бъл-
гария и е особено удачна за ски 
туризъм. България в сравнение 
с другите европейски страни 
има повече възможности по-ев-
тин туризъм и почивки. 

Трудно ще намерите друга 
страна, като България, която 
да разполага с толкова много 
природни дадености, с лечеб-
ни/термални извори/и с толко-
ва топлина и гостоприемство, 
каквото притежава българският 
народ”, 

Директорът на Тръкиш еър-
лайнз за България Мехмед 
Гюркайнак посочи, че Турция 
и България са съседни страни, 
които имат много общи допир-
ни точки. 

"България привлича турски-
те туристи и те често я посе-
щават. Търкиш еърлайнз ще 
активизира въздушните връзки 
с България. Сега седмично из-
пълняваме 18 насрещни поле-
ти София-Истанбул. От месец 
март 2019 г. ще увеличим поле-
тите на 20 седмично. Освен Ис-
танбул- София летим и Истанб-
ул- Варна”, каза той. 

Турският директор отбеля-
за още, че Банско разполага с 

едни от най-добрите ски писти 
в света. Както и че поради ви-
сокия курс на валутите в Тур-
ция, България се е превърнала 
в предпочитана дестинация за 
пътуванията на турските турис-
ти в Средна Европа. 

Турски медии отбелязват, че 
Банско предлага богати възмож-
ности за планински туризъм и 
отдих през цялата година. 

С модерните си ски писти и 
съоръжения, с топлите термал-
ни извори и свеж планински 
въздух, както и с легловата база, 
която възлиза на 17 х. 468, Бан-
ско се счита за звездата на бъл-
гарския туризъм. 

Възможностите за отдих 
и туризъм, които предоставя 

Банско, бяха представени 
на пресконференция в Истанбул

(Продължение от стр. 1)

Общински съвет Банско одобри 
актуализация на бюджета за 2018 г.
пренареждаме бюджетните па-
раграфи, с които отчитаме своя-

та дейност“ коментира кметът 
Георги Икономов.

Местният парламент прие 
също Правила за определяне 
на реда и условията за разпре-
деляне на броя на такситата 
между превозвачите на тери-
торията на общината. Тяхното 
утвърждаване е в изпълнение 
на изискванията на Закона за 
автомобилните превози и цели 
осигур яване на равнопоста-
веност между таксиметровите 

компании.
Одобено бе предложението 

на кмета за кандидатстване за 
безвъзмездна помощ от ПУДО-

ОС с проект „Изграждане на 
водопровод и разделна канали-
зация за ул. „Глазне“ в участъ-
ка между ул. „Иван Вазов“ до 
ул. „Хр. Матов“ в гр. Банско“. 
Съществуващата ВиК мрежа е 
строена през 60-те години на 
20 в., а улицата е планирана за 
преасфалтиране, което налага 
подмяната на подземната ин-
фраструктура преди да бъде из-
вършен ремонт на настилката. 
Прогнозната стойност на про-

екта е 988 600 лева, като съфи-
нансирането от страна на мест-
ната администрация е 2 %.

Съветниците одобриха фи-
нансовото подпо-
магане на участи-
ето в музикалния 
конкурс „Детски 
Пирин Фолк“ на 
малката Михаела 
Манчева. Шесто-
класничката се за-
нимава с пеене от 
три години в Шко-
лата по народно 
пеене и народни 
инструменти на 
Марин Бърдарев. 
Участва в нацио-
нални конкурси 
и фестивали като 
„Орфеево извор-
че”- гр. Стара За-
гора, „Орфееви 
таланти” – гр. Ка-

лофер и гр. Пловдив, музикал-
ната класация на „радио Хо-
ризонт” - „Млади фолклорни 
таланти” в Студио 1 на БНР – гр. 
София. Участва в записването 
на Първия самостоятелен албум 
на Школата по народно пеене и 
народни инструменти, както и в 
общи концерти с едни от най-из-
вестните музиканти от шоубиз-
неса в България организирани 
от Марин Бърдарев с подкрепа-
та на Община Банско.

(Продължение от стр. 1)

Юбилеен спектакъл, посветен 
на 10-годишнината от своето 

основаване, представи танцов 
състав „Пиринско настроение” 
с ръководител Десислава Баха-
нова. С много любов към фолк-
лора, традициите и сценичното 
изкуство, самодейците пред-
ставиха пред развълнуваната 

публика в читалище „Никола 
Вапцаров” своята едночасо-

ва програма, озаглавена „Една 
приказка без край”. Гост-изпъл-
нители на танцовото фолклор-
но шоу бяха певческата група 
„Огражденска четворка”, дет-
ските състави „Веселие” и „За-
бавление” и дамската танцова 

формация „Еуфория”. Всички 
те са ръководени и Десислава 

Баханова, 
самата тя 
горда на-
следничка 
на авто-
ритетния 
с амодеец 
и изпълни-
тел на бан-
ски фолк-
лор Георги 
Гюмов.

В края на 
спектакъла 
своят рес-
пект към 
к р ъ гл а т а 
годишнина 
на само-
д е й н а т а 
група из-
рази об-
щ и н с к и я 
с ъ ве т н и к 

и училищен директор Евгения 
Тренчева. От свое име и от име-
то на кмета Георги Икономов, 
тя отправи топли поздравления 
към състава и пожелания за 
здраве и дългогодишно сценич-
но присъствие.

„Една приказка без край“ 
се случва в Банско
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Колко и какви ваксини ще 

бъдат поставени на бебето ви? 
Кога е препоръчително вакси-
нирането да се отложи? Какво 
странични ефекти може да има 
след поставяне на ваксина?

Ваксинирането на децата и 
то още през първите им часо-
ве след раждането буди много 
страхове у родителите и много 
спорове по темата дали вакси-
ните са полезни или вредни. И 
въпреки че ваксините от иму-
низационния календар на Бъл-
гария са задължително много 
родители отказват да ваксини-
рат децата си, поемайки тежка-
та отговорност за бъдещето им 
здраве. 

А за тези от вас, които вярват, 

че ваксините са най-доброто ре-
шение, за да предпазите детето 
си от коварни заболявания, ето 
няколко съвета при поставянето 
им.

Изчакайте с първите две вак-
сини, които се поставят в ро-
дилния дом, ако бебето ви е с 
поднормено тегло (под 2 кг) и 
изчакайте докато наддаде

Отложете ваксинирането с 1-2 
седмици, ако детето:

• е болно, с температура, те-
чащ нос, зачервено гърло и т.н.

• му никне зъбче, съпроводе-
но с общо неразположение и 
температура

• е със симптоми на алергия, 

кожно заболяване и т.н. • е се води контактно с вирус 
на шарка

• е в 
контакт с 
в и р у с н о 
болни (чле-
нове на се-
мейството, 
например)

Ваксини-
рането не се 
препоръч -
ва за деца 
с доказани 
с е р и о з н и 
а л е р г и и 
и кожни 
проблеми, 
много сла-
ба имунна 
система, не-
поносимост 
към белтък.

Избягвай-
те поста-
вянето на 
ваксините 
при обяве-
на грипна 
епидемия и 

ако не 
м о ж е 
д а 
о г р а -
ничите 
конта -
к т и т е 
на де-
т е т о 
си с 
в ъ н ш -
н и 
х о р а , 
д р у г и 
деца и 
прочие 
с о ц и -
а л н и 
к о н -
такти.

Сил -
н а 
а л е р -

гична реакция при поставяне на 
предишна ваксина е съществено 
основание за прекратяването на 
по-нататъшно поставяне на II, 
III и IV прием от тази ваксина.

Според имунизационния ка-
лендар на България има вак-
сини, които се поставят по две 
наведнъж, но много педиатри 
съветват това да не се прави, тъй 
като все още незрялата имунна 
система на бебето е подложена 
на голямо изпитание. Единсве-
ното важно е всички задължи-
телни ваксини да бъдат поста-
вени до 2-годишна възраст. Така 
че по-добре изберете варианта, 
при който ваксините се поста-
вят през най-малко един месец 
времеви диапазон една от друга.

Но пък също така не е добре 
интервалът между ваксините 
(особени тези, които са комби-
нация от няколко приема) да 
е твърде голям, тъй като това 
може да намали ефекта от иму-
низацията. 

Странични ефекти от поста-
вянето на ваксина

Повишаването на телесната 

температура, както и получава-
нето на оток на мястото, къде-
то е инжектирана ваксината, са 
съвсем в реда на нещата. Ето 
защо много педиатри препоръч-
ват след поставянето на ваксина 
детето да приеме еднократна 
доза сироп за понижаване на 
температурата. 

В по-редки случаи се случва 
децата да развият кожна алер-
гия, която се изразява в зачер-
вена, сърбяща и шуплеста кожа. 

Ваксини по желание
Има и ваксини, които може да 

поставите по ваш избор на дете-
то си в първата половин година 
след раждането. 

Такава например е ваксината 
срещу ротавирусна инфекция, 
която се поставя през устата 
на два приема през интервал от 
три месеца. 

Ваксиниране на бебе – правила и препоръки
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

Есента е най-подходящото 
време на годината да се съсре-
доточите върху козметичен ре-
монт на вашия дом.

Въпреки това е важно да под-

готвите екстериора на Вашия 
дом и двор, с някои идеи за въ-
трешни проекти, които могат 
да помогнат за подготовка при 
смяна на сезоните. Всичко това 
добавя стойност към вашия дом 
и дори помагат за потенциални-
те купувачи, ако това е приори-
тет.

Начало в подобренията може 
да стартирате във вашата кухня 
или всекидневна. Както можете 
да прекарвате повече време на 
закрито с приятелите и семей-
ството, така и направете жизне-
ното пространство вдъхновява-
що с комфорт и спокойствие.

Ето някои от любимите уи-
кенд козметични ремонти На-
прави си сам проект, които ще 
помогне за есента и зимата. 
Започнете с изхвърляне на ме-
бели:

Създайте преобразяване на 
вашите шкафове

Ако търсите да направите го-
лям удар, надграждане на кух-
ненски шкафове може да бъде 

скъпо начинание, особено ако 
възнамерявате поръчка.

Не искате да обнови цяла-
та кухнята? Няма проблем! 
Вместо това, дайте нов живот 
на вашите шкафове просто с 
фейслифт. Независимо дали те 
са оцветени в лак или боядиса-
ни, смяна на финала на вашите 
шкафове може да ги направи 
да изглежда чисто нови. Друг 
начин да дадете на вашите шка-
фове нов външен вид и усещане 
е чрез замяна на врати, панти и 
дръжки. Това може да бъде тол-
кова просто, колкото дори не 
сте си представяли, но в същото 
време да създаде много съвре-
менен вид. Често тази проста 
замяна ще подведе вашите гос-
ти да вярват, че сте поръчали 
нови шкафове.

Инвестирайте в изкуството

Малко пространство създа-
дено с цвят. Големи, провоки-
ращи мисълта произведения 
на изкуството върху платно са 
тенденцията и могат да бъдат 

поръчани за малка част от цена-
та, отколкото да купувате ори-
гинална картина на известен ху-
дожник. Това ще вдъхне живот 
на пространствата от всички 
размери.

Също така помислете за 
триизмерна метална стена на 
изкуство, което може да добави 
дълбочина и дизайн, без да се 
налага да я запълните с много 
мебели. Вижте и за Почистване 
на мазета и тавани.

Ако решите да се хвалите ви-
сока стойност на елементи, като 
изкуство, антики, декор, или 
технология, бъдете сигурни, че 
всичко това ще е застрахова-
но срещу нападения, кражби и 
взлом.

Създайте уют, чрез пода
Закупуването на големи кили-

ми и намирането на правилния 

стил и размер, може да бъде 
по-рентабилно за вашето прос-
транство. Един свеж килим ще 
доведе не само до изцяло нова 
атмосфера, но и ще затопли 

пространството за есента и зи-
мата.

Създайте настроение с подхо-
дящото осветление

С по-малко часове в деноно-
щието през есента и зимните 
месеци, качественото осветле-
ние е от съществено значение. 
Това ще създаде приятна и уют-
на атмосфера в дома, както и 
по-модерен вид.

Възстановяване на вашите 
мебели и дървени подове

По време на прехода от лятото 
към есен и зима, малко промяна 
в мебелите може да е в голям 
плюс. Вместо да харчите пари 
за нови мебели, помислете за 
възстановяване на дървесината 
на по-стари или антични мебе-
ли с домашно полски мебели. 
Ако въпреки всичко сте реши-
ли да купувате нови, вижте как 

стоят нещата с изхвърляне на 
стари мебели с фирма.

Изпълнявайки тези стъпки 
лесно ще създадете и съживите 
блясъка на своя дом.

5 уикенд идеи за козметичен 
ремонт – проекти за есен
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

БАНИЦА С ПРАЗ, ГЪБИ

И ТРИ ВИДА СИРЕНА
М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

140 години от Кресненско – 
Разложкото въстание.

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

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

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

“Свобода-изрече те един 
поет“,концерт-спектакъл пос-
ветен на 140 години от рожде-
нието на Пейо Яворов

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Обичам Банско” – изложба 
на книги на автори от Банско 
и автори писали за Банско

01 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 
и музеен комплекс - Банско

„Поклон вам, будители на-
родни“- честване на Деня на 
народните будители

21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

Необходими продукти
400 г кори за баница
125 г топено масло
1 стрък праз
500 г гъби
100 г кашкавал
100 г сирене
100 г топено сирене
1 ч.л. 

мащерка
олио
сол и 

черен пи-
пер

    За за-
ливката:

4 бр. 
яйца

3 с.л. 
заквасена 
сметана

Н ач и н 
на при-
готвяне

Праза и гъбите се нарязват 
и задушават в олиото. Под-
правят се с мащерка, сол, 
пипер и се задушават до го-
товност. Сместа се оставя да 
изстине. Сирената се наряз-
ват на кубчета и се разбър-

кват с гъбите и праза.
Намаслява се кръгла тава 

и на дъното се слагат 3 лис-
та от корите. Взима се кора 
и се маже с масло. Слага се 
част от плънката. Кората се 
хваща с ръце в четирите края 
и се намачква така, че да за-

прилича на роза. Поставя се 
в тавата. По същият начин се 
приготвят и останалите кори. 
Яйцата и сметаната се разби-
ват и с тази смес се заливат 
корите. Баницата се пече на 
200°С.

На прага на есенния сезон, Банско приветства 
своите жители и гости с тематична украса, 
изработена от даровете на есента. За да я по-

срещнем с усмивка и добро настроение.
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Обърнете внимание на новина, 
хвърля съвсем нова светлина на неща-
та. Хубавото е, че ще сте наясно както 
със ситуацията, така и с тенденциите 
на нейното развитие. За някои пробле-
мите са административни. 

Оставете временно всичко така, както 
е и изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво да направите и коя 
е най-печелившата тактика. Става дума 
и за лични, и за служебни дела. Желани 
домашни новости. 

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви плано-
ве. Налага се да действате според нови-
те обстоятелства и да покажете умение 
да импровизирате. Радват ви домашни 
новости и придобивки. 

Не бързайте. Оставете нещата да 
следват естествения си ход. Бъдете 
практични и не се впускайте в аван-
тюристични начинания. Особено вни-
мателни бъдете на работното място. 
Тревоги има и вкъщи. 

Днешните събития са противоречи-
ви, внимавайте да не станете жертва на 
заблуда или на собствените си завишени 
очаквания. Дошло е време да отделите 
плявата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално. 

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 мне-
ние или да правите каквото и да било, 
без да обмислите ситуацията докрай. 

Поставили сте си високи цели, но сами 
знаете, до осъществяването им е нужно 
още време. Дообработвайте и шлифовайте 
своя план и изчакайте подходящата въз-
можност, която ще ви развърже ръцете. 
Интимно разочарование. 

Динамичен период, изпълнен с мно-
го и най-различни събития, неочаквани 
шансове и също толкова неочаквани 
пречки. Най-важното е да бъдете спо-
койни и да не позволите да ви извадят от 
равновесие. Домашни тревоги. 

Бъдете оптимист и вярвайте в своята 
щастлива звезда. Даже и желаните ре-
зултати да не се появят веднага, имайте 
търпение. Съвсем скоро и това ще стане. 
Става дума и за работата, и за лични коп-
нежи. 

Не бързайте, особено ако не сте на-
пълно уверени в правилността на начи-
нанията си. Постарайте се да подходите 
към нещата трезво и без предубежде-
ние. А в работата е дошло време да се 
преустройвате. 

Пред вас се откриват добри възмож-
ности, затова си струва да сте по-актив-
ни, за да се възползвате от тях. Перс-
пективите са многообещаващи, така че 
не се отказвайте, докато не постигнете 
своето. Радват ви придобивки. 

Този ви е силен период. Вложете 
всички сили в започнатото, отстоявай-
те го с дълбоко убеждение и всичко ще 
бъде наред. Каквито и да са проблемите 
ви, бързо ще се уверите, случващото се 
е във ваша полза.

8 Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий Старозагорски
9 * Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия
10 * Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник. 

Св. 26 прпмчци Зографски
11 Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Ни-

кейски
12 Св. мчци Пров, Андроник и Тарах. Преп. Козма Маюмски. Св. 

Мартин Милостиви
13 Св. мчци Карп и Папила
14 † 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение на св. Отци от 

VII Вселенски събор. Преп. Параскева Петка Търновска. Св. мчци 
Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий. (Петковден)



8ЩРАК!

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

Джоре коментира за вас
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