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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Кметът на 
Банско, Георги 
Икономов, на-
прави симво-
личната „първа 
копка” на нова 
детска гради-
на в курортния 
град. Рамо до 
рамо с фирма-
та-изпълнител 
ДЗЗД „Корект 
Строй Банско”, 
той даде нача-
лото на новия 
общински ин-
ве с т и ц и о н е н 
обект. 

С шампанско и поглед 
към бъдещето бе направена 

„първа копка“ на нова 
детска градина в Банско

(Продължава 
на стр. 3)

Община Банско, съвместно 
с представители на туристи-
ческия бранш от града, взе 
участие в 25-то юбилейно 
международно туристическо 
изложение UITM – КИЕВ, 
УКРАЙНА, което се проведе 
от 3 до 5 октомври. В тазго-
дишното издание се включиха 
123 участника от 21 държави и 
беше посетено от над 10 хиля-
ди души.

Още от първия ден, интере-
сът на посетителите бе изклю-
чителното голям към щанда 
на Банско. Ски зоната бе във 
фокуса на посетителите, като 
едно от най-големите предим-

ства на града.
Представени бяха 

възможностите за ту-
ризъм през цялата 
година. Основен ин-
терес за посетилите 
на щанда на Община 
Банско представлява-
ха условията за СПА, 
оздравителен и при-
роден туризъм, пред-
лагани в курорта и 
региона.

Изложението бе още 
една успешна реклама 
на Банско като целого-
дишна туристическа 
дестинация.

За първи път община Банско 
взе участие на международно 

туристическо изложение в Украйна
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С детска постановка, в която 
участваха деца с увреждания 
и техните връстници от общо-
образователните училища, бе 
отбелязана 20 годишнината от 
основаването на Дневен център 
за деца с увреждания „Здравец” 
в гр. Банско. 

Една различна, забавна и 
мъдра театрална пиеса по моти-
ви от „Мечо Пух” бе изиграна 
на сцената на читалище „Нико-
ла Вапцаров”, за да покаже, че 
няма физически граници, кога-
то има взаимност и приемане. 

Така, ръка за ръка, родители, 
специалисти, учители, експерти 
и дарители, отбелязаха юбилея 
на първата социална услуга от 
този тип в община Банско. А в 
края на тържеството, както се 
полага за рожден ден, имаше 
торта със свещички, ръкопляс-
кания и усмивки. Кметът Геор-
ги Икономов, който бе гост на 
честването, поздрави децата, 
техните родители, както и раз-
бира се социалните работници 
към дневния център:

„Открит през 1998 година, 
Центърът полага основите на 
модерните социални услуги на 
територията на община Бан-
ско. А социалната работа не е 
само професия, база от знания 
или реализиране на определени 

политики. Социалната работа 
е кауза, която се подчинява на 
принципи и ценности. За нея 
ни обединява разбирането, че 
само с общи усилия е възможна 
промяна в живота на децата с 
увреждания, на техните семей-
ствата и социалните общности. 
Вярвам, че за 20 години промя-
ната в обществените нагласи 
вече е факт. Вярвам, че с мал-
ки, но уверени стъпки вървим 
в правилната посока” заяви той 
от сцената.

Специален подарък за деца-
та, потребители на услугите в 
Дневния център, ще бъде орга-
низираният „Детски празник” с 
много игри, танци, аниматори, 
и разбира се вкусни лакомства. 

Дневният център за деца с 
увреждания е комплекс от со-
циални услуги за цялостно об-
служване на децата през деня, 
които са свързани с предоставя-
нето на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, реха-
билитационни потребности, ор-
ганизация на свободното време 
и личните контакти. Центърът 
разполага с мини-кухня, арт-ра-
ботилница, басейн, сензорна 
стая, добре оборудван рехаби-
литационен салон и вътрестъл-
бищен лифт за потребители с 
инвалидни колички.

Дневен център „Здравец” – 
Банско, за деца с увреждания 
навърши 20 годишен юбилей

Георги Мутафчиев, основа-
тел на Knnect Me, организатор 
на DIGITAL FESRIVAL 2018, В 
развитие, 12.10.2018

DIGITAL FESRIVAL 
2018 е второто из-
дание на първия 
хакатон по ди-
гитално пред-
приемачество в 
България и има 
за цел да събере 
млади и мисле-
щи хора, които 
се интересуват от 
дигитален бизнес 
и предприемачество и 
най-вече искат да имат в бъ-
деще бизнес в тази среда. Това 
каза Георги Мутафчиев, ученик 
в ЕГ "Академик Стоянов" в Бла-
гоевград, основател на Knnect 
Me, организатор на хакатон по 
дигитално предприемачество 
DIGITAL FESRIVAL 2018 в Бан-
ско, в предаването "В развитие" 
с водещ Светозар Димитров.

Събитието ще даде възмож-
ност на участниците да пред-
ставят своите идеи пред компе-
тентно жури, да намерят своите 
ментори, да бъдат оценени наме-
ренията им, за да могат техните 
проекти да бъдат после разрабо-
тени. Фестивалът е отворен за 
участници между 14 и 24 годи-

ни, ученици и студенти от цяла 
България, които ще се борят за 
спечелването на голямата награ-

да. 
А тя е 1000 лв.и ще 
бъде връчена на мяс-

то от спонсорите 
и допълнително 
ще се връчи на-
града за коучинг 
сесия, която 
ще помогне на 
участниците да 

си направят биз-
нес план за тяхното 

кариерно развитие. 
Награди организаторът 

е предвидил и за всички учас-
тници, а те са и индивидуални 
и с екипно участие, съобщи Му-
тафчиев.

За промяната в образовател-
ната система в България, за да 
вземат живота и кариерата си в 
свои ръце младите хора, гостът, 
който е ученик, посочва необхо-
димостта от редуциране на ин-
формацията.

"Редуцирането на голямото 
количество информация с коя-
то се заливат учениците, може 
да помогне за концентрирането 
върху определени области за 
изграждане впоследствие на ка-
риера. Добре е човек да бъде ин-
формиран, но когато в гимнази-

алните класове образованието се 
насочва по-професионално, тази 
информация натежава. Тя залива 
учениците още в началните кла-
сове и вече ги демотивира".

 Мутафчиев заяви, че винаги 
приема лично всички негативни 
изказвания, свързани с българ-
ските деца и тяхното образова-
ние и възможности.

"Банско е град с история, тра-
диции и невероятна природа,  
място, на което може да се рабо-
ти и почива едновременно, ху-
бава дестинация за творчество, 
вече има изградени институции 
със споделено работно място, 
с инвестиции в технологии, с 
перспектива да се превърне в 
един IT център".

Така обясни гостът избора си 
на туристическия град за център 
на събитието.

"Това, което липсва на Бан-
ско в момента са млади хора, 
които да се занимават с тези 
неща, запалени, мотивирани и 
да се занимават с практически 
неща. Местната власт подкре-
пя подобно развитие в техно-
логичната среда, това е и повод 
събитията да се случват, фес-
тивалът ще се проведе на 19,20 
и 21 октомври - за младежи, 
които ще демонстрират своите 
умения".

Банско събира ученици 
и студенти за хакатон по 

дигитално предприемачество

"Дни на 
здравето", ор-
ганизирани от 
Сдружението 
за развитие 
на българско-
то здравео-
пазване, бяха 
проведени в 
Банско. Все-
ки ден, до 10 
октомври, в 
конферентна-
та зала на По-
сетителския 
информацио-
нен център в 
града, бяха из-
несени лекции 
за подобрява-
не на здрав-
ната култура 

на населението. 
А вт о р и т е т н и 
здравни специа-
листи коменти-
раха теми като 
Онкологичните 
заболявания – 
значение на ран-
ната диагности-
ка; Донорството 
– мисия възмож-
на в България и 
други значими 
здравни въпро-
си. 

На място се 
и з в ъ р ш в а ш е 
безплатен скри-
нинг за захарен 
диабет, както и 
за вирусни хепа-
тити В и С.

„Дни на здравето“ в Банско 
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„Благодарение на подкрепата 
на държавата и премиера г-н 
Бойко Борисов, получихме це-
лево финансиране за изгражда-
нето на нова детска градина в 
размер на 1 200 000 лева. Раз-
криваме работната площадка 
с мисъл за бъдещето – да оси-
гурим оптималните условия 
за отглеждането на близо 100 
деца, разпределени в четири 
детски групи. По този начин ще 
разрешим един дългогодишен 
проблем с нарушаването на до-
пустимия максимум на броя на 
децата и ще осигурим по-спо-
койна среда за тяхното отглеж-
дане. Не случайно избрахме и 
терена, който не е локализиран 
в централната градска част. Се-
мействата, които живеят в нови-
те квартали на града ще разпо-
лагат с по-близка до тях детска 
градина, което ще ги улесни 
при придвижването, особено 
през студените месеци на годи-
ната” заяви Икономов по време 
на церемонията.

В присъствието на ръковод-
ството на общинската адми-
нистрация, председателя на 
Общински съвет – Банско, съ-
ветници и представители на 
строителният надзор, бе извър-
шен водосвет за здраве и ус-
пешно завършване на обекта.

Градината е проектирана съ-
гласно всички съвременни из-
исквания. В нея се предвижда 

да се помещават четири дет-
ски групи, като всяка от тях ще 
разполага със собствени гар-
деробни, занимални, спални и 
санитарни помещения. Ще бъде 
изграден също асансьор за лица 
в неравностойно положение, а 
отоплението ще бъде локално 
– с котел на пелети. Планира се 
обекта да бъде построен до края 
на 2019 г.

С шампанско и поглед 
към бъдещето бе направена 

„първа копка“ на нова 
детска градина в Банско

(Продължение от стр. 1)

Даниела Кадева при жените 
и Благой Тодев във възрастова 

група юноши старша с треньор 
Георги Джолев спечелиха първи-
те места и в двата състезателни 
дни, с което приключиха летния 
сезон като републикански шам-
пиони за 2018г.

Георги Кадев в най-малката 
възрастова група при момчетата 
спечели златен медал и стана ре-
публикански шампион в дисци-
плината спринт,като втория ден 
в индивидуалната дисциплина се 

класира на четвърто място. Ни-
кол Кленовска и Маринела Ми-

хова заеха 
престиж-
ното шес-

то място,а Сандра 
Воденичарова се 
класира 19 във въз-
растите момичета и 
момичета младша. 
Костадин Чакъров и 
Георги Колчагов се 
класираха десети и 
двадесет и първи при 
момчета младша възраст. Мария 
Денизова при момичета старша 
се класира на 7 и 11 място, Нели 

Златева на 15 и 16 , а Мира Пета-
кова на 22 и 26 в същата възрас-
това група. 

С тези състезания приключи 
летния сезон, през който СК „ 

Банско” взе участие във 7 въз-
растови групи и в три от тях ста-
на републикански шампион.

След последния трети тур от държавните 
първенства по летен биатлон, състезателите 

от СК „Банско“ завоюваха шампионски титли

Този уикенд се проведе по-
следното състезание от летния 

сезон на ски бегачите.Състе-
занието беше в дисциплината 
спринт, при девойки младша 
възраст Мишел Миик се кла-
сира на 8-мо място на 1000 м., 
Матилда Сайм е 10-то място при 
момичета старша възраст, а при 
момичета младша Белла Сайм 
зае 7-мо място на 500 м. Учас-

тие взеха освен отборите по ски 
бягане и водещи отбори по би-

атлон. Състе-

занието протече 
на високо ниво, а 
децата се сърев-
новаваха достой-
но. Най-добрия състезател на 
отбора Тодор Малчов е на под-
готовка с националният отбор 
по ски бягане на Белмекен и му 
предстои лагер във Финландия и 

участие в Европейски и Светов-
ни купи.С това приключиха със-
тезанията от летния календар, 

като подготовката продължава 
за предстоящия зимен сезон и 
треньора на отбора Елена Пета-
кова се надява за още отличия от 
своите възпитаници.

Последно състезание 
за лятото на ски бегачите
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Измийте колата и прегледайте 
лаковото покритие за петна от 
ръжда, като съответно ги почис-
тете и намажете с боя. Особено 
внимание отделете на дъното 
на автомобила, спирачните и 
горивни тръбопроводи по него. 
И най-малкото петънце ръжда 
след солените зимни бани ще 
се превърне в значително ог-
нище на корозия. Обработете 
ключалките на автомобила със 
специалните препарати, които 

се продават по магазините. На-
мажете гумените уплътнения на 
вратите и багажника с течен па-
рафин против замръзване.

• Купе, допълнително обо-
рудване и осветление. Измийте 
колата и прегледайте лаковото 
покритие за петна от ръжда, 
като съответно ги почистете и 
намажете с боя. Особено вни-
мание отделете на дъното на 
автомобила, спирачните и го-
ривни тръбопроводи по него. 
И най-малкото петънце ръжда 
след солените зимни бани ще се 
превърне в значително огнище 
на корозия. Обработете ключал-
ките на автомобила със специ-
алните препарати, които се про-
дават по магазините. Намажете 
гумените уплътнения на врати-
те и багажника с течен парафин 
против замръзване. Сменете 
водата в стъклоумивателното 
устройство със зимна незамръз-
ваща течност, като не забравите 
да задействате помпата, докато 
от дюзите не потече от новата 
пенлива течност. Проверете и 
ако е необходимо - сменете чис-
тачките. Ако автомобилът ви е 
по-млад от 10 години, сигурно 
е оборудван с филтър на купето. 
Неговото запушване влошава 
парното на колата и бързото об-

духване на изпотените прозор-
ци, така, че обезателно го про-
верете и сменете с нов.

• Акумулатор – заредете или 
го подменете, ако е отслабнал. 
Проверете също зарядното ус-
тройство.

• Запалване – проверете за по-
вреди в системата за запалване 
– кабели и пукнатини в капачка-
та на разпределителя.

• Осветление – проверете за 
правилно функциониране всич-

ки светлини (предни фарове, 
странични габарити, аварийна 
мигаща светлина, светлинни 
пътепоказатели, задни габари-
ти, стоп фарове и светлини при 
паркиране).

• Гуми /Смяна на зимни / - 
Сцеплението между гумите и 
пътя определя колко добре ще 
се движи МПС. За безопасно-
то шофиране през зимата са от 
съществено значение завоите 
и спиранията. Затова е много 
важен изборът на подходящи 
гуми.

• Използвайте гуми за всички 
сезони – радиални само в зони, 
където падат леки снеговалежи.

• Използвайте гуми за сняг 
най-малко на задвижващите 
колела – за зони, в които падат 
силни снеговалежи.

• Използвайте вериги на всич-
ките четири колела, когато оч-
аквате силен сняг и заледени 
пътища. Проверете в съответ-
ното управление на пътищата 
дали е позволено използването 
на вериги за зоната, където ще 
пътувате.

• Проверете налягането на 
гумите и ако е необходимо, го 
направете до стойностите, пре-
поръчани от производителя на 
гуми.

• Не смесвайте радиални гуми 
с други видове гуми.

• Проверете балансирането на 
гумите и ако е необходимо, ко-
ригирайте.

• Проверете положението на 
колелата и ако е необходимо, 
коригирайте.

Прочетете още за зимните 
гуми тук

• Антифриз – Проверява се 
точката на замръзване на ан-
тифриза, както и състоянието 

му. Синият антифриз се сменя 
задължително на всеки 2 годи-
ни, а червеният “Long Life” на 
всеки 5 години. За по-бързото 
загряване на двигателя може да 
използвате добавки към анти-
фриза. Така, освен че парното 
ще духне топло 2 пъти по-бързо 
, ще реализирате икономия на 
гориво 50% в режима на загря-
ване. 

• Проверка на осветлението 
на автомобила. Тъмната част на 
деня става по-дълга и се налага 
все по-дълго да се шофира на 
фарове, затова точният им ре-
глаж и респективно видимостта 
на пътя е от голямо значение. За 
по-голяма осветеност на пътя 
може да се консултирате за мон-
тиране на ксенон или крушки с 
90% повече светлина .

• Чистачки пера. За перфект-
на видимост са ви необходими 
чистачки със свежи пера. Вече 
се продават и „зимни чистач-
ки“, които не замръзват и посто-
янно следват извивката на стък-
лото. Не забравяйте, че вашият 
автомобил има и задна чистач-
ка. Течността на чистачките за-
дължително трябва да се смени 
или лятната да се източи от сис-
темата, защото, когато лятната 
течност замръзне от ниските 

температури, води до спукване 
на казанчетата или повреда в 
моторчето на пръскалките. 

• Масла и течности. Провер-
ка на нивата на всички масла, 
течности и течове на вашият ав-
томобил и ако не се налага до-
ливането им са гаранция за на-
деждност и сигурност на пътя.

• Ключалки , уплътнения. Об-
работват се с препарат за клю-
чалки, а уплътненията на вра-
тите се обмазват с препарат, за 

да не залепват и да може да се 
отварят и в най-големият студ.

• Ремъците - преди зимата е 
необходимо да се прегледа със-
тоянието на ремъците , тъй като 
от студа гумата се втвърдява , а 
това е предпоставка за приплъз-
ване и дори скъсване на ремъка.

• Двигател. Сменете маслото 
на двигателя. Старото масло 
винаги е по-гъсто и с влошени 
качества, особено при ниските 
зимни температури. В момента 
почти всички фирми предлагат 
полусинтетични масла от класа 
10 W40 на разумни цени и за на-
шия климат това е оптималният 
вариант.

• Сменете и всички филтри:
• маслен;
• въздушен - сигурно е замър-

сен от прашните летни пътища;
• горивен - възможно е да има 

вода в него, която да замръзне и 
да спре подаването на гориво;

• газов филтър - намира се в 
газовия клапан;

• Периодично почиствайте 
тръбопроводите за вентилация 
на картера - при кратки пъту-
вания с недостатъчно загрял 
двигател в тях се задържа кон-
денз, който с времето ги запуш-
ва. Повишава се налягането на 
картерните газове и маслото 

започва да тече от всички слаби 
места на двигателя. Редовно из-
точвайте конденза и от изпари-
теля на газовата уредба.

• Спирачна уредба. Смяната 
на гумите е удобен момент да 
обърнете внимание на спирач-
ните накладки, дискове, бараба-
ни, направляващи на супортите, 
маншоните на спирачните ци-
линдърчета, маркучите и жило-
то на ръчната спирачка, което 
задължително смажете. Про-

верете на 
с т е н д 
равномер-
ността на 
сработва-
не на ко-
лелата и 
отстране-
те всички 
неизправ-
ности - по 
о т н о ш е -
ние на 
спирачки-
те и кор-
м и л н о т о 
управле -
ние са 
недопус -
тими ка-
квито и 
да било 
к о м п р о -
миси. Ако 
автомоби-
лът ви е 
оборудван 
с ABS, 
но тя не 
работи и 
досега по 
една или 
друга при-
чина сте 

отлагали ремонта й, потърсете 
задължително специализиран 
сервиз. Проверете изпускател-
ната уредба, особено гумените 
тампони, които закрепват гър-
нетата. Ако по тях има следи от 
напукване, подменете ги с нови. 
Постарайте се зимата резерво-
арът ви винаги да е пълен - това 
може да се окаже съществено за 
здравето и живота ви. 

• КОМПЛЕКТЪТ ЗА ПЪТУ-
ВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА ТРЯБВА 
ДА СЪДЪРЖА:

• Подходящи вериги за гумите
• Торба пясък или сол (или 

материя за подлагане)
• Рогозки за сцепление
• Лопата за сняг
• Четка за сняг
• Стъргалка за лед
• Допълнителна течност за 

чистачките, подходяща за ниски 
температури

• Ролка с хартиени кърпички
• Джобно фенерче и преноси-

ма бляскаща светлина (и допъл-
нителни батерии)

• Допълнителни дрехи, вклю-
чително шапка и панталони за 
защита от вятър и топли обувки

• Чанта за първа помощ
• Пътна карта
• Спрей за размразяване на 

стъклата и ключалките

Подготовка на автомобила за зимата
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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

Св. великомъченик Димитрий 
се родил в третия век. Родното 
му място е град Солун.

Баща му имал висок служе-
бен пост. Бил градоначалник. 
Тайно вярвал в Хрис-
та. Не смеел открито 
да изповяда вярата си, 
понеже в онова време 
имало голямо и много 
свирепо гонение сре-
щу християните. Една 
от стаите на своя бо-
гат дом той превърнал 
в молилня. В нея били 
поставени на подоба-
ващо място две ико-
ни - на Спасителя и 
на света Богородица. 
Тук той идвал да се 
моли заедно със своя-
та благочестива съ-
пруга. Пред иконите 
те запалвали полилей. 
Кадели тамян. Възна-
сяли топли молитви 
към Бога.

Дълго време съ-
прузите нямали деца. 
Много скърбели и 
усилено се молели на 
Бога да ги дари с на-
следник. Бог чул мо-
литвите им. Родил им 
се син, когото нарекли 
Димитрий.

Целият град взел 
участие в радостта 
на добрия градона-
чалник. Щастливите 
родители изразили 
благодарността си 
към Бога с богати ми-
лостини към бедните 
солунчани.

Когато Димитрий 
поотраснал и бил вече 
годен да разбира ис-
тината, родителите му 
го въвели в молилнята 
и почнали да го учат 
на вярата в Господа 
Иисуса Христа.

С цялата си чиста и 
невинна душа малкият Дими-
трий вярвал в истинския Бог. 
Родителите радостно повикали 
в дома си свещеник. И синът 
бил кръстен.

След смъртта на родителите 
си Димитрий наследил голямо 
богатство.

Максимиан Херкулий, съим-
ператор на Диоклетиан, узнал 
за смъртта на солунския градо-
началник. Размислил и решил 
да извика при себе си сина му 
Димитрий. Като го видял ви-
соко образован, разсъдлив и 
умен, възложил му същия пост 
- управител на Солун. Изрично 
му заповядал да очисти града 
от християните, да убие всеки, 
който призовава името на Раз-
пнатия.

Димитрий бил приет от жите-
лите на Солун с голяма радост 
и почит. Вместо да преследва 
християните, както му било по-
ръчано, той започнал открито 

пред всички да изповядва и сла-
ви името на Спасителя, за жи-
телите на Солун той станал нов 
апостол Павел. Учил всички на 
истинската вяра.

Късно през есента на 306 г. 
новият източен император Га-
лерий  се връщал с войската 
си от далечен поход на изток. 
Пътят му минавал през Солун. 
Димитрий, като узнал, че ще 
мине през града този нов ужа-
сен гонител на Църквата, дал 
половината от своето богатство 
на верния си слуга Леп, а друга-
та половина раздал на бедните. 
Почнал да пости, да се моли и 
да се готви за близката смърт.

Като пристигнал в Солун, Га-
лерий почнал да разпитва, дали 
са верни обвиненията, насочени 

срещу Димитрий. Повикал го 
при себе си. Димитрий се обя-
вил смело за християнин и изо-
бличил езическото многобожие.

Затворен бил в тъмница. Още 

като прекрачвал прага на тъм-
ницата, Димитрий почнал да из-
говаря многократно и свободно 
думите на Псалмопевеца:

- Побързай, Боже, да ме изба-
виш! Побързай, Господи, да ми 
помогнеш! Господ е мое упова-
ние от младини!

В тъмницата св. Димитрий не 
претавал да пее и слави Бога. 
Там той имал чудно видение, 
което още повече възпламенило 
сърцето му с любов ъкм Бога и 
с желание да пролее кръвта си 
за спасителното Христово дело 
в света. Видял светъл ангел, 
който му показал мъченически 
венец и рекъл:

- Мир на тебе, страдалецо 
Христов! Бъди мъжествен!

Димитрий отговорил:

- Радвам се в Господа и се ве-
селя в Бога, моя Спасител!

В това време, когато Дими-
трий бил в затвора, в открития 
градски театър, стадион, се ус-

тройвали игри 
за увеселение 
на императора, 
който обичал да 
гледа жестоки 
борби, стигащи 
до смърт.

Императорът 
имал свой лю-
бим борец на 
име Лий, който 
умъртвявал свои-
те противници, 
като отвисоко 
ги хвърлял из-
вън арената вър-
ху остри копия. 
Обикновено го 
карали така да се 
бори с христия-
ните.

В Солун има-
ло тогава един 
момък хрис-
тиянин на име 
Нестор. Той с 
негодувание гле-
дал колко мно-
го християни са 
умъртвявани по 
тоя ужасен на-
чин. И решил сам 
да отиде на борба 
срещу импера-
торския люби-
мец. Той отишъл 
в тъмницата при 
св. Димитрий, 
открил му наме-
рението си и по-
искал да го бла-
гослови и да се 
помоли за него.

Св. Димитрий 
го прекръстил и 
му казал:

- Ти ще побе-
диш, но ще бъ-
деш мъчен!

Нестор излязъл на арената 
срещу бореца Лий, като предва-
рително извикал:

- Боже Димитриев, помилвай 
ме!

В гнева си императорът вед-
нага заповядал: Нестор да бъде 
убит с копие. Заповедта била 
изпълнена.

Като узнал, че св. Димитрий 
благословил Нестор за борба с 
Лий, императорът издал втора 
заповед: Димитрий да бъде на-
казан със смърт по същия на-
чин, по който бил наказан Нес-
тор.

Рано сутринта на 26 октомври 
306 г. войници влезли в тъмни-
цата, нахвърлили се върху Ди-
митрий с копия в момент, когато 
се молел, и го убили.

Тялото му лежало в тъмни-
цата до вечерта. Християни 
дошли, взели го и тайно го по-
гребали.

Верният Димитриев слуга 
бил в тъмницата и видял мъ-
ченическата кончина на своя 
господар. Той прибрал дрехата 
и пръстена му, обагрени с мъче-
ническата му кръв, и ги занесъл 
на вярващите. С тях извършвал 
много чудеса. Давал на страда-
щи от различни болести и недъ-
зи изцеление.

Като узнал това, императорът 
заповядал да умъртвят и Луп.

Минали години. Гонението 
се прекратило. Вярващите по-
строили върху гроба на св. Ди-
митрий малък храм, където се 
извършвали много чудеса.

Един илирийски велможа на 
име Леонтий, получил изце-
рение при гроба на светеца. В 
знак на благодарност построил 
голям храм. При събарянето на 
малкия храм намерили мощите 
на св. Димитрий. Положили ги 
в сребърен ковчег и ги постави-
ли в новата църква. От мощите 
му текло миро. Затова Църквата 
е нарекла светеца - мъченик св. 
Димитрий Мироточиви.

Св. великомъченик Димитрий 
много пъти спасявал град Со-
лун от вражески нападения.

Култът на св. Димитрий рано 
бил пренесен в Тракия и Маке-
дония. Българи и гърци започ-
нали разпалено да си оспорват 
"покровителството на небесния 
стратег св. Димитрий от Со-
лун". Българите казвали, че той 
бил от славянски произход.

У русите и въобще у всич-
ки славянски народи се вижда 
още от древни времена особе-
но честване на св. Димитрий. 
Сърбите и българите го почитат 
като патрон изобщо на славян-
ството.

Житие на св. вмчк Димитър 
Мироточиви (26 октомври)



6ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

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

СОЛЕНИ ЕКЛЕРИ

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
1 ч.ч. вода
1 с.л. масло или олио
1 ч.ч. брашно
50 г настърган кашкавал 

(сирене, извара с малко сол)
2 бр. яйца

Начин на приготвяне

Слага се 1 ч.ч. вода заедно 
с мазнината в тенджера да 
заври и след това се прибавя 

наведнъж брашното. Бърка 
се няколко минути на края 
на печката, докато се получи 
гладко тесто. Оттегля се съда 
от огъня, прибавя се кашка-
валът и като поизстине тесто-
то - едно по едно яйцата. Вър-
ху затоплена намазнена тава 
с лъжица се слага от сместа 

и се пече около половин час - 
отначало в силна, а след това 
в умерена фурна.

Професионалната гимназия 
по електроника и енергетика 
със съдействието на Община 
Банско взе участие в Третото 
национално изложение - кон-
курс „Младежко техническо 
творчество” в град Горна Оря-
ховица. Училището се нареди 
сред 50-те отбора с представи-
тели от техническите универ-
ситети в Русе, Габрово, София, 
Химикотехнологичен и мета-
лургичен университет – гр. Со-
фия, професионални гимназии 
по мехатроника, машиностро-
ене, електроника, енергетика, 
електротехника, транспорт, ро-
ботика от цялата страна. Учи-
телите получиха възможността 
да участват в организирани дис-
кусионни форуми и обучителни 
курсове.

Ученикът от ПГЕЕ Георги Ба-

лев под ръководството на инж. 
Димитър Денизов представи 
разработката „Цветомузикална 
мълния и светлинни ефекти”. 
Славка Балева се включи в обу-
чение по електроника и програ-
миране за PIC микроконтро-
лери и обучение по роботика, 
насочени към бъдещето - робо-
тика, мехатроника, ново покое-
ние Индустрия 4.0.

Участниците от ПГЕЕ – гр. 
Банско се представиха достой-
но и засвидетелстваха възмож-
ностите за развитие на про-
фесионалното образование. 
Форумът се превърна в своеоб-
разна платформа за иноватив-
ни идеи, партньорства и добри 
практики, а науката и бизнесът 
се срещнаха за пореден път, за 
да си подадат ръка за нови бъ-
дещи проекти.

ПГЕЕ – гр. Банско, с участие 
на изложение „Младежко техническо 
творчество“ в гр. Горна Оряховица
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Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума 
за работата, а може да се отнася и за 
нещо, с голямо значение за вас. Ожи-
вление има и в любовта. 

Най-после смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Хубавото е, че 
перспективите са благоприятни. Интим-
на радост. 

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. И в рабо-
тата, и в личния живот дръжте умере-
ната линия. 

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. 

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се определено е във ваша 
полза. За някои най-важно е пътуване. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма да 
съжалявате. Разпределете добре времето 
си и действайте. Нагласата за победа 
най-сигурно ще ви отведе до целта. За 
някои най-важни са домашни проекти. 

В началото на нещо ново сте. Уме-
нието да действате уверено, решително 
и убедително ще ви помогне да се спра-
вите със задачите си. А сред тях са мно-
жество срещи и ситуации, изискващи 
бърза реакция. 

Периодът е доста емоционален за вас. 
Идва с много и най-различни новини. 
Има и хубави, има и лоши. Старайте се 
да контролирате нервите си, за да не до-
пуснете грешка или да изпуснете някоя 
дума. Тревоги има и с човека до вас. 

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направи-
те и коя е най-печелившата тактика. Не 
става дума за обичайните всекидневни 
ангажименти, а за бъдещето на нещо ва-
жно за вас. 

Доверете се на чувството си за ре-
алност и нека то ви води. Даже ако е 
необходимо, временно се откажете от 
преследването на високи и непостижи-
ми идеали и наблегнете на малките, но 
сигурни крачки. Служебни адове. 

Нетърпеливи сте да прокарате нов 
план или идея, но прибързването може 
да доведе до нежелани последици. 
Уточнете внимателно стратегията си и 
не бързайте. В любовта преживяванията 
са болезнени. 

Гледайте на нещата мащабно, за да 
видите перспективите. И не пренебрег-
вайте интуицията си, ще ви подскаже 
какви са мотивите на другите, също тен-
денциите за развитие на ситуацията. За 
някои стартират домашни промени. 

22 Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски. Св. мчци Алексан-
дър епископ и Ираклий войн

23 * Св. ап. Яков, брат Господен
24 Св. мчк Арета. Св. Богородица „Всех скорбящих радост“
25 Св. мчци Маркиан и Мартирий
26 † Св. вмчк Димитрий Мироточиви. Преп. Димитра До-

ростолска. (Димитровден)
27 Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски
28 † 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчци 

Терентий и Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св. 
мчца Параскева. Св. Димитрий, митр. Ростовски
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Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас

С
т

ра
ни

ца
т

а 
по

дг
от

ви
ха

В
ен

ет
а 

Те
не

ва
 и

 Г
ео

рг
и 

А
нг

ел
ов


