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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

„Банско е специално 
място за мен. Много мал-
ко хора знаят какви иде-
ални условия за ски има 
тук. Един ден ще кажа 
на сина си за този красив 
курорт, тъй като само в 
моя роден град и тук, в 
Банско, получих почет-
ния знак на кмета“. Това 
сподели суперзвездата 
Марсел Хиршер, след 
като финишира втори 
на гигантския слалом от 
Световната купа по ски 
в Банско. С класирането 
си, той успя да спечели 

Хиршер: Банско е 
специално място за мен БРАВО!

(Продължава на стр. 4)

Скъпи жени и момичета, 
майки, приятелки и вдъхно-
вителки,

мили дами,
В навечерието на Вашия 

празник. се обръщам към Вас, 
за да Ви пожелая да бъдете все 
така нежни, красиви, вдъхно-

вени, прекрасни, да бъдете 
себе си! Нека да има много 
слънце, усмивки, споделени 
мигове и магия във всеки един 
ваш ден!

Нека Вашата женската обич, 
топлина и усмивки винаги да 
озаряват света!

Благодаря Ви, че обгръщате 
нашия живот с ласка, мъдрост 
и благородство!

Благодаря Ви, че ви има!
Весел и споделен празник!

Георги Икономов, 
кмет на Община Банско

Учениците от 2 а клас на НУ 
"Свети Паисий Хилендарски", 
Банско намериха в църквата 
"Света Троица" изгубен порт-
фейл с документи и пари на 
сръбски гражданин, който им 
благодарил от сърце. БРАВО НА 
ДЕЦАТА!!!
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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

По повод юбилея, от Първа 
инвестиционна банка бяха изра-
ботени специални медали като 
подаръци за призьорите в трите 
старта. Първият от тези медали 
бе връчен на кмета Икономов 
от председателя на Българската 
федерация по ски, г-н Цеко Ми-
нев. Сътрудничеството между 

община Банско и БФСки през 
изминалите десет години де-
монстрира за пореден път своя 
резултат – отлична организация 
на трите старта от Световната 
купа по ски. Община Банско, 
като основен спонсор и орга-
низатор, също получи юбилеен 
медал.

Десет години Световна
купа по ски – Банско! 

В ски център Осогово се про-
веде 7-ми Зимен олимпийски 
фестивал, под егидата на Българ-
ски Олимпийски комитет. Състо-
яха се стартове по ски алпийски 
дисциплини - гигантски слалом 

за момчета и момичета до 14 и до 
16 години. Състезателите на ски 
клуб „Банско” спечелиха общо 
5 медала и заеха призови места 
в топ 6. Симона Цекова спечели 
първо място, Александра Кара-

димова зае трето място, Ивана 
Пармакова се нареди четвърта, 
а Катерина Попова шеста. При 
момчетата до 14 години Геор-
ги Проев зае престижното 7-мо 
място, при момичетата до 16 го-
дини първо място - Лили Пито-
ва, второ място - Ива Скабрина 
и четвърто място Тайс Тошкова. 
При момчетата до 16 години 
Никола Георгиев зае второ мяс-
то. Състезателите от ски клуб 
„Банско” успяха да се докоснат 
и до магията на световната купа, 
и до едни от най-добрите скио-

ри в света като оказаха помощ в 
подготовката на тренировъчното 
трасе. Откликнаха на молбата 
на Норвежките треньори и по-
могнаха за разчистването на на-
трупалия през нощта нов сняг. В 
знак на благодарност целия нор-
вежки отбор и някои от състеза-
телите от Австрия се снимаха за 
спомен със своите малки фенове 
от Ски клуб “Банско”. Алпийци-
те на ски клуб „Банско” тренират 
под ръководството на Милена 
Чакърова, Саша Бистрина и Кле-
на Клечорова.

ФОТООКО

С всяка изминала година 
Община Банско успешно зат-
върждава своите позиции на 
туристическа 
дестинация, 
както на на-
ц и о н а л н и , 
така и на 
международ-
ни туристи-
чески пазари. 
Курортнат а 
община взе 
участие в две 
п р е с т и ж н и 
т у р и с т и ч е -
ски изло-
жения през 
изминалите 
дни, където 
се представи 
като топ-фес-
тивална дестинация, промоти-
райки своя летен афиш.

Банско взе участие в инфор-
мационен щанд на Министер-
ството на туризма на провелото 
се на 12 и 13 февруари 2019 г. 
международно туристическо 
изложение IMTM 2019 в Тел 
Авив, Израел. Форумът се на-
режда на водещо място по зна-
чение сред международните 
борси в региона, като се наблю-
дава непрекъснато увеличение 
на броя изложители, профе-

сионални посетители и крайни 
потребители. Основен фокус в 
него бе зимният и летният ту-

ризъм, които са сред най-тър-
сените продукти от туристите 
в региона. Професионалистите 
и любителите, които посетиха 
форума, се запознаха и с кул-
турно-познавателните турове и 
пътувания с цел развлечения, 
които Банско предлага. Голям 
интерес за израелските турис-
ти представляват летните ак-
тивности в частност предпочи-
тания към летните маршрути, 
които региона предлага, освен 
многообразието от летни актив-

ности. Банско е позната и пред-
почитана дестинация от изра-
елските туристи. Техният ръст 

спрямо 2017 г. е 28%, а 
над 74 000 са нощувките 
реализирани през 2018 
година. 

От 14 до 16 февруари в 
гр.София се проведе 36-
тото издание на Между-
народната туристическа 
борса ВАКАНЦИЯ И 
СПА ЕКСПО, най- прес-
тижния форум в туризма 
у нас. Тази година в него 
участваха над 380 турис-
тически компании от 25 
държави. 

Община Банско при-
съства със собствен 
щанд заедно с предста-
вители на местния ту-

ристически бизнес. Една от ос-
новните цели на представянето 
бе привличането на български-
те туристи през сезоните, извън 
зимния, чрез предоставяне на 
богати възможности за приро-
ден, фестивален, алтернативен 
и конгресен туризъм, както и 
MICE и СПА/Уелнес. По тра-
диция, щанда на Банско бе един 
от най-атрактивните на форума 
с организираната дегустация на 
месни специалитети и автенти-
чен фолклор.

Банско се представя като 
топ фестивална дестинация 

на две изложения
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По случай 
международния 
ден на жената

кметът 
на Община 

Банско Георги 
Икономов кани 

всички дами 
на безплатен 
спектакъл –

 „ Секс, 
наркотици 

и рокендрол“, 
постановка на 

театър 
Българска 

армия, на 08.03. 
2019 г. от 18:00 

в салона на 
читалище 

„Никола 
Вапцаров“.

Заповядайте!

ПГЕЕ –гр. Банско, стартира 
успешно участието си в Нацио-
налното състезание по прилож-
на електроника „Мога и зная 
как” . Състезателната програма 
включва два кръга: решаване на 
теоретичен тест и изпълнение 
на техническо задание, свър-
зано с изработката на печатна 
платка на електронно устрой-
ство с дискретни елементи.

За пореден път възпитани-
ците на ПГЕЕ - Банско под ръ-
ководството на инж. Димитър 
Денизов показаха знанията и 
уменията си, класирайки се за 
Регионалния кръг на състеза-
нието в гр. Пловдив на 15-16 
март 2019г., изпреварвайки 
отбори от градовете Пловдив, 
Гоце Делчев,.Благоевград, Са-
моков и др. 

Първа възрастова група 9-10 

клас:
I място - Любомира Пчелина 

от 9а клас;
II място - Сиян Питов от 10а 

клас; 
III място - Димитър Чавдаров 

от 10а клас. 
и втора възрастова група 11-

12 клас:
I място - Георги Балев от 12 

а клас;
II място – Мария Колчагова 

11а клас;
III място - Никола Пандев от 

11а клас.
Професионална гимназия по 

електроника и енергетика – гр.
Банско ще бъде домакин на На-
ционалния кръг на състезанието 
„Мога и зная как” на 11-13 ап-
рил 2019г., което се организира 
от Търговска верига ЕЛИМЕКС 
гр. Горна Оряховица и МОН.

Успешен старт за 
ПГЕЕ – Банско

Данъчната кампания по съби-
ране на местни данъци и такси 
за настоящата 2019 година стар-
тира в община Банско. През 
последните няколко години, 
благодарение на внедрените 
съвременни софтуерни програ-
ми, новите данъчни задължения 
се начисляват по-рано, което 
позволява данъчно задълже-
ните лица да се възползват от 
удължен гратисен период, в 
който да получат 5 % отстъпка 
на своите задължения при тях-
ното заплащане в пълен размер 
в срок до 30 април. Разширени 
са и възможностите за плащане 
на местните задължения – ос-
вен на каса и по банков път, те 
могат да се заплащат и посред-
ством кредитна или дебитна 
карта през виртуален ПОС тер-
минал, както и чрез системата 
e-pay.

Съгласно последните про-
мени в Наредбата за местните 
такси и цени на услуги на мест-
ната администрация, лицата, 
ползващи екологични горива, 
могат да се възползват от още 5 
% отстъпка от размера на такса 
битови отпадъци. Отстъпката 
важи за цялата данъчна 2019 
година.

Във връзка с промените в За-
кона за местните данъци и так-
си и Наредбата за определяне 
и администриране на местните 
данъци на територията на Об-
щина Банско, Общинска ад-
министрация Банско напомня 
на собствениците на жилищни 

имоти на територията на гр. 
Банско и гр. Добринище, че жи-
лищни имоти, които за съответ-
ната година не са основно жи-
лище на данъчно задълженото 
лице, не са отдадени под наем 
и не са регистрирани като мес-
та за настаняване по смисъла на 
Закона за туризма, са с 4,5 про-
мила размер на данъка. С Реше-
ние 880/27.12.2018 г. Общински 
съвет – Банско прие минимал-
ната предвидена в закона ставка 
за горепосочените имоти. 

Срокове за плащане на 
местни данъци и такси!

Данък върху недвижимите 
имоти, такса смет, данък върху 
превозните средства се плащат 
на две равни вноски както след-
ва :

Първа вноска - до 30 юни
Втора вноска - от 1 юли до 31 

октомври на годината, за която 
е дължим

На предплатилите до 30 ап-
рил за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася 
на четири равни вноски, както 
следва:

1. за първото тримесечие - до 
31 януари;

2. за второто тримесечие - до 
30 април;

3. за третото тримесечие - до 
31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - 
до 31 октомври.

За повече информация, те-
лефон: 0749/886 39

Общинска администрация 
Банско стартира данъчната 

кампания за 2019 година

Той застанал с ко-
киче в ръцете пред 
смъртта! Недочакал 
пролетта, но оста-
нал млад в мечтите 
си, дързък в делата, 
честен в сърцето си!

„Апостоле, пом-
ним те!“ – спекта-
къл, посветен на 
146-годишнината от 
обесването на Апос-
тола на свободата, 

подготвен от четвър-
токласниците на СУ 
"Неофит Рилски", с 
класни ръководители 
Елена Георгиева и Со-
фия Филиповска. 

Всяка година свеж-
даме глава пред па-
метта на мечтателя за 
"чиста и свята репу-
блика"! 

Носим те в сърцата 
си, Апостоле!

Заветът на Левски
Децата подариха ръчно изра-

ботени мартенички на своите 
приятели от социалните услу-
ги в града, които те с вълнение 

приеха и ги 
изложиха на 
своя базар. 
Благодарим 
ви, мили 
деца! Вие по-
дарихте не 
просто мар-
тенички, вие 
п о д а р и х т е 
надежда, вие 
п о д а р и х т е 
усмивки, вие 
п о д а р и х т е 
щастие!

Благородна постъпка на деца от НУ 
„Свети Паисий Хилендарски“ – Банско

Съпътстващата програма на 
най-голямото спортно събитие 
в България за 2019 г. - Све-
товната купа по ски в Банско, 
премина изцяло под шапката 
на „гурме” шоуто, с което Ути 
Бъчваров показа алпийски гоз-
би. Програмата продължи с ку-
линарна изложба, организирана 

от Община Банско. На нея хоте-
лиери, ресторантьори и местни 
производители представиха ав-
тентичния дух на Банско, а ту-
ристите имаха възможност да 
опитат бански специалитети, 
да чуят местния фолклор и да 
дегустират вино от Пиринския 
регион.

Кулинарна изложба 
организира Община Банско 
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Д-р 
Васил Козаров,
съдов хирург, 

ще приема 
на 16 март 

в МЦ „Свето 
Благовещение“ –

Банско 
тел. 0898778701

малката световна купа в дис-
циплината. Три дни зимния ку-
рорт бе домакин на три старта 
от белия керван, като с това се 
нареди сред петте ски-центъра 
в света, които този сезон орга-
низират три и повече старта за 
Световната купа заедно с Бивър 
Крийк (САЩ), Венген (Швей-
цария), Кицбюел (Австрия) и 
Солдеу (Андора). Българската 
надежда в ските, Алберт По-
пов финишира 32-ри, с което 
не си спечели правото да про-
дължи във втория манш. "На-
истина дадох всичко от себе си 
за тази публика. Съжалявам, 
че не успях да зарадвам тези 
хора. Надявам се, че в бъдеще 
ще влизам в топ 30 в гигант-
ския слалом", каза Попов след 
финала. Това беше шестото му 
участие в гигантски слалом за 
Световната купа през този се-
зон и общо 12-о в кариерата му. 
Досега най-доброто му пред-

ставяне беше при дебюта му в 
дисциплината - в Зьолден през 
октомври 2014 г., когато се на-
реди 34-ти. Съпътстващата про-
грама на спортния форум също 
предложи първокласни събития 
и много приятни емоции с ко-
лаборацията между първия по 
ранг в Банско – кметът Георги 
Икономов и първия по рейтинг 
в кулинарните ТВ предавания, 
Ути Бъчваров. В съботния ден, 
те собственоръчно приготвиха 
най-голямата капама, достойна 
за рекордите на Гинес. С помо-
щта на банските баби и добро-
волки, пременени в автентични 
носии, те сътвориха първоклас-
ни ястия за радост на жителите 
и гостите на курорта. „Благо-
даря за приятното предизвика-
телство, което Ути отправи към 
мен“, коментира Икономов и 
отправи своите благодарности 
и към своите помощници. Шо-
уто ще бъде излъчено в телеви-
зионната поредица „Вкусната 
България“. 

Хиршер: Банско е специално място за мен

(Продължение от стр. 1)

Общинска администрация 
- Банско уведомява всички 
лица, извършващи туристи-
ческа дейност на територията 
на общината, чиито обекти са 
категоризирани през 2012 г., 
през 2013г. / от 01.01.2013г. до 
26.03.2013г./ и през 2014г. и 
желаят да извършват туристи-
ческа дейност , че на основа-
ние § 5, ал.1, т.6 от Преходни 
и заключителни разпоредби, 
съответно на основание §121 
от Преходни и заключител-
ни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на 
закона за туризма и на осно-
вание ал.2 и ал.3 на чл.133 от 
Закона за туризма е наложи-
телно да подновят категори-
ята на стопанисвания от тях 
туристически обект.

Поради това е необходимо 
в срок до три месеца преди 
изтичането на срока за опре-
делената категория да подадат 
заявление-декларация за под-
новявяне категорията на обек-
та на фронт-офиса на община 
Банско, където ще им бъдат 
предоставени необходимите 
документи за попълване.

В противен случай, във 
връзка с гореспоменатите раз-
поредби след изтичането на 
срока категорията на гореспо-
менатите обекти, ще бъде пре-
кратена на основание чл.137, 
ал.1, т.1 от Закона за туризма.

На лицата, които извършват 
туристическа дейност в даден 
обект без утвърдена категория 
ще им бъдат наложени санк-
ции съгласно чл. 206 от Зако-
на за туризма.

През 2020 г. предстои да 
се поднови категорията на 
туристически обекти, които 
са били категоризирани през 
2015 г. 

Обявление
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Всяка година на 8-ми март 
виждаме по улицата мъже с бу-

кетчета цветя за любимата, май-
ката, колежката, любовницата, 
съседката, ...

Жените се обличат празнич-
но, усмихват се повече от обик-

новените дни, планират къде 
ще прекарат Деня на жената. 
Радват се, че има ден, в който 
ще се почувстват 'жени', ще се 
поглезят и повеселят.

Какво мисли всяка жена за 
този празник

Има и противнички на праз-
ника, които се чувстват неком-
фортно от това планирано и 
очаквано внимание от страна на 
повечето мъже.

Те смятат, че жената трябва да 
се уважава и почита не само на 
8-ми март, но и на 7-ми март, и 
на 9-ти, във всеки един ден от 
годината.

И двете страни имат своето 
право. Но защо точно 8-ми март 
се чества като ден на жената? 
Каква е историята на празника?

Изумителната история, роди-
ла празника на жената

На 8-ми март 1857 г е първата 
голяма проява на жени работ-
нички в Ню Йорк, които изли-
зат на протест срещу лошите 
трудови условия. 2 години след 

това е създаден първият женски 
работнически синдикат.

Причината за отбелязването 
на специален ден на жената са 
многобройните протести за по-
добряване на условията на труд, 
породени от бурната индустри-

ализация в началото на 20-ти 
век.

Най-известният и масов про-
тест на жени е през 1908 г. в Ню 
Йорк, в който се включват 15 
000 жени. Основните им иска-
ния са за по-малък работен ден, 
по-добро заплащане и право на 
гласуване.

Всъщност за първи път ден на 
жената се отбелязва на 23 фев-
руари 1909 г в САЩ по идея на 
Американската социалистиче-
ска партия.

За основоположник на този 
празник се смята германката 
Клара Цеткин. На международ-
ната конференция на жените 
социалисти в Копенхаген на 27 
авг. 1910 г., тя предлага да се 
чества ден на жената.

Клара Цеткин е известна с 
борбата си за икономическа 
независимост на работещите 
жени. Обявява се за еднакво 
право на заплащане с това на 
мъжете, за еднаква работа, дър-
жавно и детско обслужване.

Бори се за каузата за подо-
бряване на ролята на жената в 

семейството. Жената не трябва 
да бъде само домакиня и майка.

Бракът трябва да бъде обе-
динение на 
р а в н о п р а в н и 
партньори, кои-
то са отговорни 
съвместно за 
възпитанието на 
децата. Цеткин 
пропагандира и 
възможно стта 
за 'свободната 
любов', както и 
правото на аборт 
като лично ре-
шение на жена-
та.

По идея на 
Клара Цеткин 
за първи път се 
чества между-
народният ден 
на жената през 
1911 г най-на-
пред в Германия, 
Швейцария, Да-
ния и Австрия. 
През 1913 г 
празникът се 
отбелязва и в Ру-
сия и Франция.

През 1914 г. 
честването на 
деня на жената 
във всички стра-
на става на тази 
дата – 8-ми март.

Малко хора 
знаят, че Руска-
та революция от 
1917 г започва 
с демонстра-
ции на жените в 
Русия. На 8-ми 
март 1917 г ра-
ботнички от Пе-
троград излизат 
на протест сре-
щу глада, цари-

зма и войната.
През 1920 г участнички във 

Втората между-
народна конфе-
ренция на жените 
–комунистки пред-
лагат 8-ми март да 
се обяви като офи-
циален неработен 
ден на жените в 
Съветския съюз.

През 20-те годи-
ни на миналия век 
празникът се поза-
бравя и чествания-
та поутихват. Но 
през 60-те години с 
масовото разпрос-
транение на феми-
низма, отново се 
преражда.

През 1977 г. Об-
щото събрание 
на ООН приема 8 
март да бъде при-
знат за Междуна-
роден ден за пра-
вата на жените и за 
мир.

Счита се, че този ден се отбе-
лязва главно в страните от Из-
точна Европа и Русия. Неслу-

чайно някои от противничките 
на празника го определят като 
политически и затова го игно-
рират.

Днес Осми март е официален 
празник в Албания, Армения 
Азербайджан, Беларус, Босна и 
Херцеговина, Казахстан, Китай, 
Камерун, Киргизстан, Куба, 
Македония, Молдова, Монго-
лия, Полша, Русия, Сърбия, Та-
джикистан, Украйна, Узбекис-
тан, Черна гора и Виетнам.

В България продължава да се 
чества, макар да не е неработен 
ден. Мъжете показват внима-
ние, уважение към жените край 
себе си. По улиците носещите 
цветя мъже създават особена, 
мила и леко приповдигната ат-
мосфера.

И макар споровете и дискуси-
ите да продължават – трябва ли 
жената да има специален праз-
ник или трябва всеки ден да 
бъде празник на жената – денят 
се отбелязва и почита.

Независимо какво мисли 
всяка жена за този празник, тя 
заслужава да бъде уважавана, 
обичана, глезена и почитана 
всеки ден от годината.

8-МИ МАРТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Честит празник, мили дами!
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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 93000

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 ФОТООКО

БАВАРСКИ КАРТОФЕНИ
ПУФЕРИ

08 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на международ-

ния ден на жената, съвместна 

проява на Община Банско и 

читалище „Н. Вапцаров”

М. МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен детски кон-

курс за красота „Little Miss & 

Mister Galaxy 2019”

21-23 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен Балетен 

Фестивал

21.03.-„Пепеляшка”

22.03.-„Лебедово езеро”

23.03.-„Пепеляшка” – 12:00 

ч.

23.03.-„Пепеляшка” – 18:00 

ч.

30 МАРТ- 04 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен танцов фес-

тивал „Утринна звезда”

М. АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Седмица на детската книга 

– литературни четения с уче-

ници от началните класове

12-14 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Детски фестивал на изку-

ствата „Планински перли”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
 7-8 бр. картофи
 1 глава лук
 2 бр. яйца
 100 г кашкавал

 100 г заквасена сметана
 5-6 с.л. брашно
 сол, черен пипер, индий-

ско орехче
 олио

Начин на приготвяне
Картофите се обелват и в 

дълбока купа се настъргват 
на едро ренде. Добавя се на-
стъргания кашкавал, настър-
гания лук, яйцата и заквасе-

ната сметана. Разбърква се 
добре и се добавя сол, черен 
пипер и индийско орехче на 
вкус.

Получената смес е доста 

рядка, за това се добавя мал-
ко брашно. Разбърква се и 
се загребват 1-2 лъжици от 
сместа. Мини палачинките 
се пържат в сгорещено олио. 
Ако е необходимо към сместа 
се добавя още малко брашно.

* Правят се по-тънки или 
по-дебели, въпрос на вкус.

* Към сместа може да се 
добави ситно нарязан магда-
ноз или половин тиквичка.

17 годишният Тодор Малчов от ски клуб „Банско” 
отново се представи отлично на състезанията в ав-
стралийския ски курорт Зеефелд, където се провеж-
да Световното първенство по ски бягане за мъже и 

жени. Малчов зае 7-мо място.
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Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма 
да съжалявате. Разпределете добре вре-
мето си и действайте. Нагласата за по-
беда най-сигурно ще ви отведе до целта. 
Оживление има и в любовта.

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. За някои най-важно е пътуване.

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Зато-
ва нека вашата вяра прерасне в дълбока 
увереност и нагласата за победа ще ви 
отведе до целта. Оживление има и в ин-
тимен план.

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. Тревоги има и с човека до вас, а за 
някои проблемите са административни.

Ще имате възможност да осъщест-
вите замисленото. При вас се появява 
точно онзи шанс, от който се нуждаете, 
така че постарайте се да се възползвате 
от добрия случай. Оживление има и в 
интимния живот.

Сами ще забележите в новите възмож-
ности шанс да направите професионален 
пробив. Резултатът може да се окаже много 
над очакванията ви, така че не изпускайте 
момента. Радват ви домашни новости, а за 
някои събитието е много специално.

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да на-
правите и коя е най-печелившата так-
тика. Не става дума за обичайните все-
кидневни ангажименти, а за бъдещето 
на нещо важно за вас.

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.

Гледайте на нещата мащабно, така 
ще видите перспективите. И не прене-
брегвайте интуицията си, ще ви подска-
же какви са мотивите на другите, също 
тенденциите за развитие на ситуацията. 
За някои най-важно е пътуване.

Действащата ситуация е противоре-
чива. Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
намисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли и 
възможни усложнения.

Мобилизирайте силите си и пристъ-
пете към изпълнение на своите планове. 
Условията са благоприятни да осъщест-
вите онова, към което се стремите. Или 
да се захванете с нещо ново. Късметът е 
с вас и в работата.

Най-важното е да повярвате, че започ-
натото ще ви изведе на добър край. Ако 
не отстъпвате от принципите си, успехът 
ви е гарантиран. Предстои разговор, вна-
сящ яснота в конкретен проблем. В рабо-
тата сте стабилни.

4 Преп. Герасим Йордански. Преп. Иаков Постник
5 Св. мчци Конон и Йоан Българин. Мчца Ираида
6 Св. 42 мчци в Амория. Преп. Аркадий Кипърски (Службата е 

великопостна) (Блажи се риба и млечни храни) (Тип. с. 420)
7 Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон и др. еп. Херсонски
8 Преп. Теофилакт, еп. Никомидийски (Службата е великопост-

на) (Блажи се риба и млечни храни) (Тип. с. 420)
9 * Св. 40 мчци Севастийски. Св. мчк Исихий Доростолски (Тип. 

с. 235, т. 4)
10 † Неделя Сиропустна (Сирни заговезни). Св. мчци Кодрат и 

Галина. Гл. 8, утр. ев. 8, ап. Рим. 13:11-14:4 (с. 323), лит. ев. Мт 6:14-
21 (На вечернята се извършва взаимно опрощение) (Тип. с. 421)



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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