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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Кметът на Банско, Геор-
ги Икономов, получи приза 

„Кмет на годината 2018” в ка-
тегорията „Туризъм, култура, 

фестивали и традиции”. Това 
се случи по време на офици-

алната церемония, 
където градона-
чалникът бе на-
граден в една от 
общо 10-те кате-
гории. Конкурсът 
стартира на 5 но-
ември, като всеки 
гражданин имаше 
право да даде гла-
са си онлайн за 
всеки един от 265-
те кметове.

„Оценката на 
гражданите, гла-
сували именно 
Банско да бъде но-
сител в категория-
та „Туризъм, кул-
тура, фестивали 

Кметски „Оскар“ 
за Георги Икономов

(Продължава на 
стр. 3)

Кметът на Банско взе учас-
тие във втория 
М е ж д у н а р о -
ден конгрес 
на световните 
цивилизации и 
историческите 
маршрути, кой-
то се провежда в 
София. Органи-
затор на форума 
е Световната ор-
ганизация по ту-
ризъм към ООН, 
а домакин е Ми-
нистерството на 
туризма. 

Участниците 
и гостите са над 

500, сред които водещи фигу-

Кметът на Банско участва 
в Международния конгрес на световните 
цивилизации и историческите маршрути

(Продължава на стр. 3)
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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

Община Банско, съвместно 
с представители на туристиче-
ския бранш от града взе участие 
в 40-то международно туристи-
ческо изложение TTR – Буку-
рещ, Румъния. В тазгодишното 
издание, което се проведе от 
15 до 18 ноември, се включиха 
520 участника от 46 държави и 
беше посетено от над 10 хиляди 
човека.

Още от първия ден, интере-
сът на посетителите бе изклю-
чителното голям към щанда на 
Банско. Ски-зоната бе във фо-

куса на посетителите, като едно 
от най-големите предимства на 
града.

Представени бяха възмож-
ностите за туризъм и в гр. До-
бринище. Основен интерес за 
посетилите щанда на Община 
Банско представляваха усло-
вията за СПА, оздравителен и 
природен туризъм, предлагани 
в курорта и региона.

Изложението бе още една ус-
пешна реклама на Банско като 
целогодишна туристическа дес-
тинация.

Община Банско взе участие 
на международното 

туристическо 
изложение TTR II –
Букурещ, Румъния

Банско отново се доказа като 
запазена марка, след като за 6-а 

поредна година бе обявен за ку-
рорт №1 на България от най-ви-
соката инстанция в туристиче-
ската индустрия изобщо.

Бижуто на Пирин получи ек-
вивалентната на „Оскар“ в ки-
ното статуетка от Академията 
на Световните ски награди по 
традиция на червения килим 
в хотел „Ароса“ в Кицбюел в 
Австрийските Алпи, нареж-
дайки се сред 26-те най-добри 
дестинации на планетата. В 
16-седмичната онлайн надпре-
вара, която се проведе от пър-
вия петък на юни до послед-
ния ден на астрономическото 
лято – 22 септември, участваха 
208 топлокации от 5 конти-
нента, а в гласуването на сайта 
Worldskiawards.com се включи-
ха над 2 млн. души (клиенти и 
професионалисти) от повече 
от 143 държави. Това превърна 
допитването със сигурност в 
най-голямото в бранша и едно 
от най-космополитните, про-
веждани официално изобщо.

„За нас е истинска чест и гор-
дост, че спечелихме и в годи-
ната с рекорден вот“, заявиха 
под аплодисментите на висшата 
класа в гилдията първата дама 
на концесионера „Юлен“ Мая 
Христоскова и маркетинг ди-
ректорът Иван Обрейков, кои-
то вдигнаха отличието заедно 
с шефа на ски училището Геор-
ги Главчев, неговия заместник 

Янко Попов, отговорниците на 
пистите и лифтовите съоръ-

жения – Георги Попов-Тумбе 
и инж. Иван Хаджиев, и ме-
ниджъра на заведенията Иван 
Драгосинов. Както и минала-
та година, когато излязоха под 
прожекторите с народни носии, 
и сега представителите на ски 
зоната под връх Тодорка бяха 
най-атрактивни и единствени 
от всички победители се появи-
ха еднакво облечени, а за слу-
чая избраха снежнобели ризи и 
филцови шапки. За цвят и като 
всепризнат моден естет Иван 
Обрейков се открояваше със 
сиво сако и зелена папийонка. 

Банско направи общо 5-ия 
си златен дубъл в историята на 
ски „Оскар“-ите, защото в ка-
тегорията за най-добър хотел у 
нас титлата отиде в бляскавата 
витрина на „Кемпински Гранд 
Арена“. В безупречен тоалет – 
вечерна черна рокля и светли 
обувки с елегантен ток, гене-
ралният мениджър на пирин-
ския флагман на най-старата и 
луксозна верига в Европа – На-
талия Каширская, взе статует-
ката и благодари и на клиенти-
те, и на екипа си. „Кемпински“ 
неизменно печелеше през 2013-
а, 2014-а, 2015-а и 2017-а, като 
изненадващо не бе избран само 
през 2016-а.

Абсолютното превъзходство 
на Банско се илюстрира и от 
факта, че курортът е сред едва 
8-те места на планетата с пълен 

комплект от 6 приза и от 6-те из-
дания на Световните ски награ-

ди. 10-хилядното 
градче е на върха 
на класацията от 
2013-а досега, а 
звездна компания 
му правят още до-
макинът Кицбюел 
– най-емблема-
тичният зимен 
център в Австрия, 
разположеният 
най-високо в Ев-
ропа френски Вал 
Торенс, който за 
5-и път ликува и 
с голямата награ-
да за №1 на пла-
нетата, герман-
ският символ на 
Световната купа 
Гармиш-Партен-
кирхен, перлата 
в руската корона 
Роза Хутор, на 

чиито писти се проведе олим-
пиадата в Сочи през 2012 г., 
шведският Оре – домакин на 
предстоящото световно първен-
ство по ски, норвежкият Три-
сил, чийто герб се състои от 2 
щеки, както и фамозният аме-
рикански Диър Вали.

В категорията за най-добър 
бутиков хотел на България за 
4-ти път спечели „Алпин“ в 
Боровец, а при шалетата за 6-а 
година с победата се поздрави 
вила „Гела“ в Пампорово.

Банско с шести приз за 
ски курорт №1 на България

Във връзка с отбелязване на Световния ден за възпоменание 
на жертвите от ПТП - 18 ноември, учениците от ОУ " Св.св. 

Кирил и Методий" с. Места изработиха табла, рисунки на 
пътни знаци на асфалт, изложба от рисунки, беседи и диску-

сии по класове.

ФОТООКО
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и традиции” е оценка за дейст-

вията ни в сферата на туризма 

и културата. Факт е, че Банско 
съумява да запази и да увеличи 
своето присъствие като предпо-

читана целогодиш-
на дестинация, 
както за наши-
те сънародни-
ци, така и за 
чужденците . 
Факт е, че 
имаме какво 
да покажем – 
през прекрас-
ните условия 
за зимен и ле-
тен планински 
туризъм, през 
разнообразни-
те и атрактив-
ни фестивални 
формати, през 
кач е с т в е н и я 
туристически 
продукт, през 
го стоприем -
ството на бан-
скалии, през 
китните спокойни 

улички и съхранения фолклор. 

Затова благодаря на организа-
торите от Кмета.бг и на гражда-
ните, които са гласували за нас. 
Банско, честита награда!” заяви 

Икономов от сцената на събити-
ето.

Това е втората награда за Ико-
номов от конкурса „Кмет на го-
дината”. Припомняме, че през 
2015 година той отново бе отли-

чен в категорията „Съхранена 
история и култура”.

(Продължение от стр. 1)

(Продължение от стр. 1)

Кметски „Оскар“ за Георги Икономов

Световноизвестната скиорка 
Линдзи Вон пусна съвместна 
колекция с американския бранд 
Under Armour. Един от модели-
те в колекцията е пуловер, кой-
то носи името на българския 
курорт Банско. Линдзи публи-
кува кадър с пуловера в офици-
алния си профил в Инстаграм. 
Моделът е с висока яка с аси-
метричен цип и връзки. Той е с 
вталена кройка. Колекцията на 

Линдзи и Under Armour съдър-
жа две якета, клин, панталон, 
пуловер и шапка. Едното яке, 
панталонът и пуловерът носят 
имена на градове – Марибор, 
Санта Катерина и Банско. 

Шампионката по ски алпий-
ски дисциплини не за първи път 
свързва името си с Банско. През 
2012 г. тя рекламира стартовете 
за Световната купа в нашия зи-
мен курорт.

Линдзи Вон 
пусна модна 
колекция на 

името на Банско

ри в сферата на туризма, мини-
стри и представители на свър-
заните с туризма индустрии. 
Гостите на конгреса, водени от 
ресорния министър Николина 
Ангелкова, присъстваха на от-
криването на туристическото 
изложение в Античен култур-
но-комуникативен комплекс 
„Сердика“ в зона Ларгото, къде-
то Банско взе участие с атракти-
вен щанд, фолклорни изпълне-
ния и дегустация на напитки и 
месни продукти. 

„За първи път официално 
представихме високотехноло-
гичната виртуална разходка на 
ски зона Банско, като паралелно 
с това участниците във форума 
имаха възможност да се запоз-

наят с фолклор-
ното ни богат-
ство, както и да 
опитат от апе-
титния „Бански 
бут”. Защото 
Банско е атрак-
тивно именно 
с уникалната 
к о м б и н а ц и я 
между тради-
ции и история 
от една стра-
на, и високи 
технологии и 
модерна турис-
тическа база от 
друга”, комен-
тира Икономов 
представянето 
на планинския 
курорт.

Кметът на Банско участва 
в Международния конгрес на световните 
цивилизации и историческите маршрути

На 21 ноември Българската 
православна църква, отбеля-
за празника Въведение Бого-
родично. Това е един от 12-те 
велики християнски празници 
еднакво чествани и от правос-
лавието, и от католицизма. Въ-
ведение Богородично за първи 
път се е отпразнувал като са-
мостоятелен празник през 715 
г. През 543 г. император Юс-

тиниан Велики построил в 
Константинопол църква, пос-
ветена на Въведение Богоро-
дично. Според църковния ни 
календар празникът попада в 
периода на Коледните пости. 
На този ден вярващите прием-
ат Свето причастие, а с него и 
нови сили за духовен растеж и 
борба със злото - в себе си и 
в света.

Във всички православни 
храмове на Общината 

бе отбелязано 
Въведение Богородично
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Oфициалното откриване на 
ски сезона в Банско ще бъде на 
15 декември, съобщи за Радио 
Благоевград маркетинг дирек-
торът на ски зоната Иван Об-
рейков. Тази година гости на 
церемонията ще бъдат леген-
дата в ски спускането Патрик 
Ортлиб и Марк Жирардели. На 
Бъндеришка поляна отново ще 
се състои състезанието „От-
крий съкровището“ за голямата 
награда – лек автомобил.

В момента във високите части 
на Пирин има снежна покривка, 
оръдията за сняг работят и при 
първа възможност пистите ще 
бъдат открити за любителите на 

ски. Кабинковата въжена линия 
започва работа на 1 декември, 
допълни Обрейков.

За 6-та поредна година Банско 
бе обявен за курорт №1 на Бъл-
гария. Това стана на церемония 
в в астрийския зимен курорт 
Кицбюел, нареждайки се сред 
26-те най-добри дестинации в 
света, съобщи още Иван Обрей-
ков.

В онлайн надпреварата, коя-
то се проведе от юни до сеп-
тември, участваха над 200 топ 
дестинации от пет континента, 
а в гласуването се включиха над 
1.5 млн. души от повече от 150 
страни по света.

Ски сезонът 
в Банско ще бъде 

открит на 15 декември

На първата от общо пет от-
крити срещи с жителите на 

града Икономов представи ин-
фраструктурни проекти, под-

готвени от Община Банско за 

реализация през следващите го-
дини. Те са повече от 10, вклю-

чително обновяване на Град-
ския парк и езерото, изграждане 

на Околов-
р ъ с т н и я 
път през 
ул. “Най-
ден Геров”, 
оформяне 
на парково 
простран-
ство с алеи 
п о к р а й 
река Глаз-
не, реха-
билитация 
на улици 
и подзем-
на инфра-
структура, 
нов, осъ-
временен 
в а р и а н т 
на зоната 
на Град-

ския пазар. Освен, че представи 

инвестиционните планове, на 
срещата преди кметът изслу-
ша мнения и предложения, по 
теми, важни за гражданите. Ко-
ментирано беше снабдяването с 

топлинна енергия от Топлоцен-
тралата, която премина в упра-
вление на община Банско. Все 
повече граждани имат интерес 
да се присъединят. Таксите за 
присъединяване към мрежата 
са разумни, а абонатите ще по-
лучават качествена, съвременна 
услуга на добра цена. По ду-
мите му, топлоцентралата през 
следващите години може да 
бъде развита като сериозна ал-
тернатива на другия източник 
на екологична енергия – гази-
фикацията. Срещата премина в 
спокоен и конструктивен диа-
лог. ПЕТ снимки

ОТВОРЕНИ СРЕЩИ НА 
КМЕТА ГЕОРГИ ИКОНО-

МОВ 

От 19 ноември, от 17:30 ч. в 
Посетителския информационен 
център /старото кино/, кметът 
на Община Банско, Георги Ико-
номов, кани своите съграждани 

на поредица от отворени срещи. 
Основната тема на разговорите 
ще бъде предстоящите градо-
устройствени проекти на Об-
щинска администрация Банско 

и мерките за 
подобряване 
на градската 
среда. Ще 
бъдат дис-

кутирани също 
други въпроси от 
обществено значение. Ще бъ-
дат проведени общо пет срещи 
с обществеността, като за тях-
ното спокойно протичане, гра-
дът е разделен символично на 
5 жилищни зони, както следва: 
На 19.11. от 17,30, часа с граж-
даните, които живеят в района 
между улиците "Цар Симеон" и 

"Патриарх Евтимий"; На 22.11. 
от 17.30 часа с гражданите, 
които живеят в района между 
улиците "Цар Симеон" и "Отец 
Паисий"; На 28.11. от 17.30 часа 
с гражданите, които живеят в 
района между улиците "Глазне" 
и "Пирин", в посока Начална 
станция; На 29.11. от 17.30 часа 
с гражданите, които живеят в 

района между улиците "Отец 
Паисий", "Пирин" и "Найден 
Геров"; На 04.12. от 17.30 часа 
с гражданите, които живеят в 
района между улиците "Иконом 
Чучулайн" и "Явор". Всички 
жители на Банско са добре до-
шли да се информират, както и 
да зададат своите въпроси.

Започнаха откритите срещи 
на кмета Икономов с гражданите

Красиво и снежно в Добринище. Паркът, на който се радват жителите на курортния град 
от 2015 година, е като вълшебна приказка и през зимата. 

ФОТООКО
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Васил КЪНЧОВ

(Продължение 
от миналия брой!)

В по-послешните времена се е 
развила търговията със сахтияни 
между българските земи и Виена. 
В Неврокоп е цъфтяло таба-
чеството и банските търговци са 
носили във Виена всичките нев-
рокопски сахтияни. Това се е про-
такало дотогава, докато Австрия 
не намери за нужно да спре и тоя 
внос, като му наложи големи 
мита. Най-сетне откриването на 
източните железници тури край 
на всичката търговия, която воде-
ха отделно и самостоятелно маке-
донските градове. Центърът на 
всичкото търговско движение се 
пренесе в Солун. Там няколко го-
леми търговски къщи взеха в ръ-
цете си оная търговия, която едно 
време хранеше хиляди граждани. 
В Банско се бил развил един осо-
бен занаят, именно правене на 
обици, пръстени и детински иг-
рачки от калай. Сега са останали 
около 7—8 къщи, които продъл-
жават това занятие, но без особе-
ни успехи. Жителите на Банско се 
отличават твърде много от други-
те македонци по характера си и по 
обичаите си. Тук гостоприемство-
то е слабо. Навсякъде по Македо-
ния едно семейство счита за голя-
ма чест чужд човек да го посети. 
Ако някой дойде в селото или гра-
да и не посети къщата на своите 
познати, те ще се оскърбят. В Бан-
ско обаче никой не може направи 
посещение в една къща, докато не 
бъде за това нарочно поканен. 
Вънкашен човек ако дойде, ще 
трябва непременно да падне на 
някой хан. В извънредни случаи 
може да го поканят някои ближни 
роднини в къща. Аз считах за обя-
заност да посетя някои по-първи 
къщи в селото, но моят приятел, 
при когото живеех, ми каза, че 
това е невъзможно. — Който иска 
да посетиш дома му — ми каза 
той, — ще те покани самичък. — 
По-после аз видях още някои осо-
бености у банчани. За пръв път 
ми се случи през моите пътувания 
по Македония да не бъда поканен 
нито в една къща било на обед 
или на вечеря, при всичко, че в 
Банско имах познати къщи. На 
третия ден бях поканен в 2—3 
къщи на посещение. По-после 
имах случай да посетя още 3—4 
къщи, гдето бях тоже поканен. 
По-богатите банчани непременно 
си имат отделна една стаичка за 
приемане на гости. Къщите се от-
личават по своята здрава и хубава 
направа. Това е било необходимо 
нужно, като се има пред вид люта-
та зима, която тук се протака поч-
ти 6 месеца. Навсякъде къщите са 
постлани с дъски, таваните са 
здрави, вратите яки, прозорците 
малки и непременно със стъкла. В 
горния кат живеят домашните, а в 

долния се чуват всякакви домаш-
ни потреби. Рядко има къща в 
Банско, гдето да няма голяма гра-
дина пред нея и чешма с хубава, 
бистра, студена вода. В Банско 
има няколко калугерици, които 
живеят в една хубава голяма 
къща. Аз поисках поне тях да по-
сетя без предварителна покана, но 
приятелят ми и тук не одобри мо-
ето желание. Той ми каза, че при 
калугерките и да ни канят, не 
трябва да отиваме, защото те се 
ползували с лошава слава. Това ме 
учуди още повече. Още същия ден 

аз разпитах неколцина банчани за 
калугерския дом и те ми потвър-
диха същите думи на приятеля. 
Преди да изнеса пред света тия 
строги думи, аз имах случай да се 
убедя в истинността им. Много 
скандали са ставали в Банско 
между жени и мъже, защото по-
следните имали слабост да пре-
крачат прага на тая къща, която е 
определена за отшелнически жи-
вот. Трябва да се обърне строго 
внимание върху това печално 
дело в Банско, понеже то е пре-
несло вече твърде лоши плодове в 
това село. . . Когато има в някоя 
къща именен ден, тогава всякой е 
свободен да отива на посещение. 
През тоя ден в най-голямата стая 
на къщата стои сложена трапеза с 
хляб, печено месо, готвени ястия, 
свински суджуци, ракия и вино. 
Трапезата стои целия ден и всекой 
посетител е длъжен да си хапне и 
пийне, колкото му душата иска. 
Обикновено мъжете обичат да се 
повеселят на някоя механа. Там те 
се събират вечер, черпят се един 
други и разговарят за всичко, кое-
то ги интересува. Рядко има место 

в Македония с толкова механи, 
колкото в Банско. Всяка механа си 
има свой кръг посетители, които 
рядко й изменяват. Тук се пие най- 
хубавото кресненско светлочерве-
но вино. В Разлог гроздето не 
може да узрее и всичкото вино, 
което произвожда Кресна, се до-
нася тука. От македонските вина 
по-известни са негушкото, гуме-
джанското и мелнишкото, но ни 
едно от тях няма оная пивкост, 
която притежава виното на Крес-
на. Само хубавите, старите не-
гушки вина могат да стоят срещу 

кресненските. Освен вино във 
всяка механа има ракия пак от 
Кресна, която по-малко се пие от 
виното. Понеже много пъти гос-
тите обядват и вечерят по механи-
те, особено по празниците, затова 
лете тук всякога има печено месо 
и зиме — свинска сланина и су-
джуци. И пак рядко се случва, че 
някой от посетителите на механи-
те да няма в пояса си свои свин-
ски суджуци и старец. Жените са 
привикнали с тоя обичай на мъ-
жете си и доколкото могат, мъчат 
се да ги следват. Понеже по меха-
ните те не могат да ходят, то се 
събират в някоя къща и от време 
на време си попийнуват. Въобще 
жителите на Банско без разлика на 
пол обичат хубаво да се хранят и 
поят. Тук се продава през цялата 
година месо на касапницата, и то 
всякога хубаво. Даже през пости-
те, като изключим великите, тук 
всякога се намерва на касапницата 
заклано добиче. Банчани не оби-
чат толкова постите. През двете 
недели постоянно се продаваше 
месо в селото. В Прилеп или кое 
да е друго място в Македония, 

който иска да блажи, трябва хуба-
во да се крие. Тук няма нужда, по-
неже, който може да купи месо, 
рядко се отказва. Покрай овнеш-
кото и агнешкото месо тук посто-
янно имаше хубаво кравешко и се 
продаваше обикновено 2 гроша 
оката. Освен месо банчани имат 
превъзходна планинска пъстърва, 
която се въди в голямо изобилие в 
р. Глазна и в планинските езера на 
Пирин планина. Всякога в селото 
може да се намери такава риба; 
ако ли няма готова, то, който иска, 
достатъчно е да каже на някой ри-

бар и той ще му достави в същия 
ден. Но най-много се употребява 
тук свинското месо. Във всякоя 
къща има по 2—3 свини, а в някои 
и по 10. Когато вечер свините се 
връщат от паша, цялото село се 
пълни с тия животни, които дигат 
голям шум, докато намерят домо-
вете си. Свините се колят 1. Мал-
кият желудък на свинята се пълни 
със сдробено свинско месо, меша-
но с тлъстини и някои миризми. 
Сушено това нещо се нарича ста-
рец.  есен, зиме и пролет, а често и 
през лятото. Сланината сушат или 
поставят в саламура, а от месото 
правят суджуци, старци, ядат го 
прясно, или го солят в каци. Всяка 
къща си има през цялата година 
блажнина от свинско. Банчани са 
много развити хора. Голяма част 
от тях са ходили по странство и са 
видели много неща.Рядко има 
мъж, който да не е ходил няколко 
пъти в София, Солун, Пловдив и 
да не е обиколил много още други 
места. Отсъствието на турското 
население е развило в тях по-смел 
дух. Обърна вниманието ми един 
смъртен случай. Умря една жена 

при раждането. Тя работила на ни-
вата и се повредила. Детето се ро-
дило здраво, но се удавило в кръв-
та на майка си, която тоже умряла 
от изтичането на кръв, защото ня-
мало кой да я спре. От скъперни-
чество и простотия не искали да 
викат доктор от Мехомия. В дре-
хите на умрялата намерили 30 
турски лири. Майката на почина-
лата искаше да я опее с правосла-
вен поп, мъжът искаше да се пог-
ребе с протестантския 
проповедник, понеже той е про-
тестантин. Най-после дошли до 
съгласие да присъствуват и попът, 
и проповедникът. Попът я опя 
православно, а проповедникът 
държа реч. На смъртта в Банско 
всичките роднини си обличат 
най-хубавата премяна. Мъжете се 
бръснат, жените си чешат косите. 
Невестите отиват с венчалното си 
облекло. Черно никой не носи. 
Подир погребението присъствуе-
щите се връщат в къщата на по-
койния на гощавка. През първата 
нощ никой не спи в къщата, защо-
то се връщала душата на покой-
ния. На втория ден отиват много 
жени на гроба «на разбуд». Там се 
носи ядене и пиене и се носи вто-
ра гощавка. През годината още ня-
колко пъти се носи ядене и пиене 
на гроба. Особено на Св. Дух се 
изнасят на гробищата сутринта 
рано гозби, слага се софра и до 
обяд ядат и пият жените и се връ-
щат по домовете си досга весели. 
Облеклото на жените прилича до-
нейде на онова в Мървашко. 
Най-отгоре обличат тъмносиня 
дълга дреха без ръкави с по един 
ред черни гайтани. Тя е отворена 
отпред и банчанки често забождат 
полите на пояса си, за да им се ви-
дят долните дрехи. В Банско тая 
дреха е направена от хубав шаяк, а 
по другите места на Разлог я пра-
вят от по-дебела груба материя. Тя 
се казва аба. Под абата се носи 
друга дреха от бял шаяк с ръкави, 
малко по-къса и се казва клашник. 
В Банско правят гърдите и ръкави-
те от хубава, тъкана памучна мате-
рия, наричана забун. Главата си 
забраждат с голяма шамия с жъл-
ти шарки, която се увива под гу-
шата. Над челото носят върви с 
пари. Снагата е препасана с черве-
но поясче. Полите на ризата не се 
шарят. На краката си младите но-
сят жълти или червени плитки 
чехли, шити със сърма. Отпреди 
си препасват широки прескутници 
с червени и сини шарки или на-
длъж на пръчки, или на ромбове. 
Мъжете носят потури с късо дъно 
от черен, морав и червено-морав 
шаяк. Последният е на мода в Бан-
ско. На кръста са навити големи 
червени пояси, а на плещите стои 
елек, антерия и турски чепкен с 
увиснали ръкави. Калпаци рядко 
се носят от стари хора, фесовете 
отдавна са ги заменили.. 

Следва
продължение!

Пътуване по долините на Струма, Места и 
Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
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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

РУЛО-ПИЦА С ГОТОВИ КОРИ

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

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

100 години от смъртта на 
епископ Лазар Младенов 
(04.03.1908г.)

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти

8 листа кори за баница
2 бр. яйца
1/2 ч.ч. кисело мляко
200 г шунка
250 г кашкавал
100 г топено сирене
домашна лютеница или до-

матено пюре/кетчуп
чубрица
олио
за поръсване: сусам, мако-

во и ленено семе

Начин на приготвяне
Разбийте яйцата с киселото 

мляко.
Настържете ситно кашка-

вала, а шунката нарежете на 
малки парченца.

Върху найлоновата опа-
ковка от корите (за да може 
накрая по лесно да завиете и 
пренесете рулото) поставете 
първата кора и я намажете 
с олио, върху нея поставете 
втората кора, пак намажете с 
олио и отгоре сложете трета 
кора.

Върху нея намажете обил-
но с лютеница и поръсете с 
чубрица.

Поставете следващата чет-
върта кора и разпределете 

част от настъргания кашка-
вал и половината топено си-
рене.

Отгоре сложете петата 
кора, размажете по нея част 
от яйчната смес и половината 
количество шунка.

Следва шестата кора, върху 
нея сложете отново кашкавал 
и топено сирене.

Поставете седмата кора и 
намажете с лютеница, поръ-
сете с чубрица и останалата 
шунка.

Върху осмата кора сложете 
отново част от яйчната смес и 
останалия кашкавал.

Повдигнете края на найло-
на и завийте корите на руло. 
Поставете рулото в намасле-
на и покрита с хартия за пече-
не тава. Намажете го отгоре с 
останалата яйчна смес, поръ-
сете със семената и изпечете 
в предварително загрята фур-
на на 170С градуса до зла-
тист цвят.

Изкарайте рулото от фур-
ната и го оставете леко да се 
охлади, така по лесно ще го 
нарежете на добре оформени 
парчета.

Получава се много симпа-
тично руло с чудесен вкус на 
пица.

Банската живопис обхваща наследство от хиляди икони, изо-
графисани в много църкви и манастири в течение на повече от 
едно столетие. Тя носи характеристиките на възрожденската 

живопис с нейното колебание между старите иконографски 
традиции и стремежа към създаване на нова стилистика. 
Тома Вишанов създава прогресивен за времето си и сложен 

стил. Синът му Димитър Молеров, отчитайки консерватив-
ния вкус на съвременниците си, връща стила си назад и рисува 

по светогорски маниер.
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Каквито и да са проблемите ви, не 
се тревожете. Вървете по-нататък по 
своя път, вярвайки в щастливата си 
звезда. И се постарайте да погледнете 
нещата мащабно, за да оцените перс-
пективите за по-дълго време. 

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.

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. 
Необходимо ви е време, докато си изра-
ботите ясно становище и добиете увере-
ност в себе си. Става дума за бъдещето 
на нещо важно за вас. 

Дойде ред на дългоочаквани новини 
и известия. Най-после ще получите по-
вече яснота за нещата и ще можете да 
определите какво да бъде поведението 
ви в бъдеще. Късметът е с вас и в ра-
ботата.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте взе-
ли под внимание всички детайли и въз-
можни усложнения. Заложете на бавния 
растеж и в работата.

Днешните събития са противоречиви, 
затова внимавайте да не станете жертва 
на заблуди или на собствените си зави-
шени очаквания. Дошло е време да отде-
лите плявата от зърното и да наблегнете 
само на онова, което е реално.

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 работа-
та, и в личния живот дръжте умерената 
линия.

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

Не бързайте, особено ако не сте напъл-
но уверени в правилността на начинани-
ята си. Постарайте се да подходите към 
нещата трезво и без предубеждение. В 
любовта чувствата са наранени, а за ня-
кои дойде време за раздяла.

Успехът на начинанията ви зависи из-
ключително от вашата предприемчивост 
и издръжливост. Откриете ли ги в себе си, 
ще убедите и околните в своята правота, а 
перспективите са най-благоприятни. Ин-
тимна радост.

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.

Срещи и контакти дават облика на 
вашия понеделник. Деликатната ви 
чувствителност ще помогне да отличите 
полезното от безполезното. Дайте си дос-
татъчно време, за да си изясните нещата в 
цялост и да добиете увереност в себе си.

26 Преп. Алипий Стълпник. Св. Стилиан Пафлагонийски. 
Преп. Яков Отшелник

27 * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец. 
Преп. Паладий

28 Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх и Христо. Св. 
15 свщмчци Тивериополски

29 Св. мчк Парамон и 370 мъченици. Св. мчк Филумен. Преп. 
Акакий Синайски

30 * Св. ап. Андрей Първозвани. (Андреевден)
1 Св. прор. Наум. Св. Филарет Милостиви
2 † 14 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. прор. 

Авакум. Преп. Йоан и Андрей



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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