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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Образователният министър 
бе на официално посещение 

в Банско, където бе запознат 
с условията, в които се учат 
децата в общината. Домаки-
нът Георги Икономов - кмет на 
Община Банско представи на 

министър Вълчев своя екип, а 
след това двамата посетиха На-

чалното училище „Св. Паисий 
Хилендарски”, Професионал-
ната гимназия по електроника 
и енергетика в Банско и ОУ 
„Св. Климент Охридски” До-

бринище. Министър Вълчев бе 
впечатлен от добрите учител-

ски колективи, 
работата на 
педагозите и 
на директори-
те и най-вече 
доброто парт-
ньорство меж-
ду общината и 
учебните заве-
дения. "Обща-
та ситуация е, 
че се вдигат 
и разходите 
за издръжка, 
което лишава 
училищата да 
отделят сами 
средства за 
модернизация. 
Догодина ка-
бинетът пред-
вижда отпус-

кането на средства именно за 
модернизиране на училищата, 
включително и за закупува-

Министър Красимир Вълчев 
даде отлична оценка за работата 

на училищата в Банско

(Продължава на стр. 4)

За първи път от 
двайсет години 
насам се проведе 
купа „Пирин“ по 
биатлон в Бан-
ско. 

Състезанието 
бе организира-
но от Ски клуб 
„Банско“ и Спор-
тен клуб на вете-
раните „Банско“, 

Възраждане на купа 
„Пирин“ по биатлон

(Продължава на 
стр. 4)

Планинските спа-
сители на ПСС към 
БЧК от отрядите от 
Банско и Дупница бяха 
наградени на 17-а це-
ремония „Достойните 
българи“, организирана 
от в. „24 часа“ и БНТ. 
Благодарим ви, момче-
та! Гордеем се с вас!
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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

На 12.03 тази година се проведе 
Индивидуалното състезание от Све-
товното първенство по ски-алпини-
зъм във Villars sur Ollon, Швейца-
рия. Ники Калистрин от Банско зае 
49 място при мъжете от 68 участни-
ка. 

Състезанието се проведе на 15 

километрово трасе, с 1600 метра 
положителна денивелация, с общо 6 
качвания и два етапа. 

След състезанието, Ники сподели 
удовлетворението си от класиране-
то, както и впечатленията си от кра-
сивата гледка и доброто състояние 
на техничното трасе.

Наш участник на 
Световното първенство 

по ски-алпинизъм 
в Швейцария

Библиотека „Ангел Балев“, 
към читалище „Никола Вап-
царов-1894“, ще ознаменува 
125-годишния юбилей на Чита-
лището с "Поетичен алманах", 
посветен на Банско и всичко, 
което свърз-
ваме с него.

Поетичните 
искри, които 
излитат от 
ч о в е ш к и т е 
сърца, са по-
сланици на 
духовността, 
а читалището 
е огнището, в 
което огънят 
на духовността никога не угас-
ва. 

Идеята за Алманаха е да се 
превърне в поле за изява на 
местни творци ... Заедно да 
сътворим магията на един свят, 
изпълнен с красота, обич и при-
вързаност. Магията, наречена 
Банско! Банско на миналото, 
настоящето и бъдещето.

Уважаеми творци от Банско,
началото на всяка година е 

време за ново начало, време за 
изяви. Време да покажем, че в 
Банско и за Банско се пише по-
езия открай време. Каним Ви да 
станете част от тържеството на 
духовността, като участници в 
Първия поетичен алманах, пос-
ветен на нашия любим град.

В конкурса за Алманаха могат 
да участват творци, навършили 
18 години /без горна възрасто-
ва граница/. Могат да изпращат 

свои творби жители на града 
или живеещи надалеч, както и 
почитатели на Банско. Всички, 
които са свързани по някакъв 
начин с духовните послания на 
богатото му културно наслед-

ство. 
Стихотво -

ренията /до 
пет на брой/ 
изпратете по 
един от след-
ните начини:

1.По елек-
тронна поща 
на следния 
и-мейл адрес: 
m e z o f o r a @

abv.bg /не по фейсбук/. 
Да се посочи темата на пис-

мото:”Алманах” 
2.По пощата. /Творбите се из-

пращат в голям плик/ на адрес: 
гр. Банско 2770

Читалище „Никола Вапца-
ров” библиотеката за възрастни 
– за участие в Алманах 2019г.

3.На ръка на хартиен носител 
в библиотеката.

Произведенията на хартиен 
носител ще приема Мария Зай-
кова, библиотекар към Чита-
лището, от 11.00 ч. – до 16ч., в 
библиотеката за възрастни.

Краен срок за изпращане на 
материалите: 30 май 2019 годи-
на.

Ще бъдат предпочетени про-
изведения, които са свързани, 
или кореспондират с идеята за 
Банско /културното наследство, 
традициите, родовите корени, 

личности, природа/.
На вниманието на участници-

те!
Драги участници, с изпраща-

нето на своите произведения 
Вие потвърждавате и автор-
ството си, което е важна част 
от създаването на сборника, и 
се съгласявате творбите Ви да 
бъдат използвани безвъзмездно 
за съставянето на алманаха. Же-
лателно е да прикрепите на от-
делен файл или /хартиен носи-
тел/ кратка информация за себе 
си – име, презиме и фамилия, 
възраст,е-mail адрес и телефон, 
заглавията на произведенията и 
годината на създаването им. 

Бъдете поети на своя град и на 
духовните му традиции – с ува-
жение към миналото, достойни 
за настоящето и пример за след-
ващите поколения творци!

СРОКОВЕ:
- Първият етап е свързан със 

селекция на изпратените про-
изведения. Изпратете Вашите 
творби най-късно до 30 май 
2019 година. Специална коми-
сия ще определи произведения-
та, които ще бъдат включени в 
Алманаха.

- Втори етап – одобрените 
автори и техните произведения 
ще бъдат обявени на 30 май 
2019г. като бъдат публикувани 
в сайта на Читалището. - Тре-
ти етап – издаване на Алмана-
ха като отделна книга. - Краен 
срок - 5 октомври, Ден на Бан-
ско, или 1 ноември – Ден на на-
родните будители.

Покана за участие в поетичен 
алманах „Банско и приятели“

Отново отлично представяне 
на учениците от НУ „Св. Паи-

сий Хилендарски” - Банско на 
зимния кръг на международния 
турнир „Математика без грани-
ци”, на който се явиха 60 деца, 
от първи до четвърти клас.

Четиримата медалисти на 
училището са:

- Борис Миленов Божикин – 
1б клас – сребърен медал;

- Милуш Иванов Панчев – 3 б 
клас - сребърен медал;

- Лъчезара Лъчезарова Пири-
шанчина – 3 б клас - сребърен 

медал;
- Ния Ивова Димова – 1 б клас 

- бронзов медал
За успехите на учениците го-

ляма роля играят не само под-
готовката по математика в час, 
но и работата в клуба „Матема-
тиката - лесна и интересна” в 
извънкласната дейност - „Зани-
мания по интереси“. Под ръко-
водството на преподавателката 
Анка Хаджиева, децата решават 
занимателни и логически зада-
чи, които развиват математиче-
ските им способности.

Медали на „Математика 
без граници“
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ФОТООКО

13 години Защитени жилища - Банско

Танцов състав „Пирински 
полъх“ подари една прекрасна 

вечер на своите съграждани и 
гости, с която отбеляза своя за-
бележителна годишнина. 

Преди осем години в курорт-
ния град Добринище се заражда 
малка танцова група от двана-
десет жени, които са твърдо ре-
шени да покажат характерните 
хора от региона пред публика. 
Не след дълго, и с много упо-
ритост, танцовият състав става 
неизменна част от читалищната 
програма.

Няколко години по-късно е 
създаден и детски танцов със-
тав „Пирински полъх“, който 
днес наброява шестнайсет деца.

Носител на много награди, 
танцовият състав днес може да 

се гордее с най-голямата - тази 
на публиката. С нестихващи 

а п л о д и с -
менти тя 
н а г р а д и 
таланта и 
усилията на 
участници-
те в праз-
н и ч н и я 
к о н ц е р т 
и ръково-
д и т е л кат а 
на състава 
Валентина 
Д р у н -
чилова.

Кметът на Общината и 
неговият екип бяха гости 
на честването. В специа-
лен поздравителен адрес 
Икономов се обърна към 
талантливите изпълнители 
с думите: "Помня Ваша-
та поява на сцената преди 
осем години и искрено се 
радвам от постигнатото от 
Вас през този кратък пе-
риод. Бил съм свидетел на 
вълнението, което предиз-
виквате у многобройните 
Ви почитатели по време 
на Вашите изпълнения и съм 
убеден, че още дълги години ще 
срещате възторг и аплодисмен-
ти, в прослава на българските 

традиции, на българското тан-
цово изкуство, на родния фолк-
лор. Защото Вашият състав е 
стъпил здраво на добринишкия 
корен, на изконното, на стой-
ностното и непреходното.

Бъдете живи и здрави! Прена-
сяйте в сърцата си красотата на 
танцовия фолклор, предавайте я 
на децата ни, показвайте я и на 
света. Стойте все така здраво на 
родовия си корен, защото любо-
вта към Добринище дава силата 
на Вашето изкуство.

От сърце Ви пожелавам нови 

творчески успехи! На добър час 
в следващите най-малко още 80 
години." 

От името на кмета на Добри-

нище също бе прочетен поздра-
вителен адрес, в който се казва: 
Ние, Вашите съграждани, сме 
особено щастливи, защото Вие 
успявате да опазите, да съхра-
ните и популяризирате местния 
фолклор и традиции.

За всички нас е ясно, че по-
стигнатото от Вас е плод на дъл-
ги и изтощителни репетиции, 
на много труд и усилия. Затова 
изказвам своята признателност 
към Вас и признателността на 
гражданите на Добринище, за 
отдадеността, вдъхновението и 

любовта, с 
които рабо-
тите и ни 
дарявате с 
красот ат а 
на българ-
ските на-
родни тан-
ци. 

С к ъ п и 
приятели , 
вярвам, че 
и занапред 
ще разви-
вате и обо-
г а т я в а т е 
д у хо в н и я 

живот на нашия град.
Убеден съм, че ще продължи-

те да постигате все по-големи 
успехи! Ще се радвате на още 

по-голямо признание и на много 
последователи." На отрупаната 
с цветя сцена бяха обявени още 
много поздравителни адреси под 
продължаващите ръкопляскания 
и възгласи на публиката.

Осем години танцов състав „Пирински полъх“ на сцена

За 10-та поредна година в 
Банско се проведе ски - състеза-

ние за дипломати и офи-
циални български пред-
ставители за Купата на 
министъра на външните 
работи Екатерина Захари-
ева. Състезанието бе ор-
ганизирано с любезното 
съдействие на посланика 
на Република Австрия 
Андреа Вике и посла-
ника на Румъния Йон 
Гъля. Под връх Тодорка, 
представителите на Ди-
пломатическия корпус 
премериха сили в някол-
ко категории. Министър 
Захариева връчи награди 

в някои от категориите, с поже-
лание тази традиция догодина 

отново да събере дипломатите 
в Банско. Кметът на града до-

макин, Георги Иконо-
мов също награди ня-
кои от участниците, 
като им пожела успех. 
Преди награждаване-
то, Икономов показа 
отлични ски-умения и 
успя да впечатли, как-
то останалите състе-
затели, така и всички 
гости. Юбилейното, 
десето издание на 
състезанието за Ку-
пата на министъра 
на външните работи 
премина при отлична 
организация и добро 
време за ски.

Банско събра дипломатическия 
елит на България

Малките пианисти от класо-
вете по пиано, с преподаватели 
Марина 
Иванова 
и Хрис-
тина Ка-
дева, из-
пълниха 
с в о и т е 
м у з и -
к а л н и 
пиеси с 
м н о г о 
в ъ л н е -
ние и старание. 

В залата звучаха творби от 
Парашкев Хаджиев, Веселин 
Стоянов, Бюргмюлер, Бах, Бе-
товен и др. 

Родители и приятели се пре-

несоха в прекрасния музика-
лен свят, сътворен от малките 

пръстчета на 
децата и апло-
дираха от сърце 
труда, старание-
то и таланта на 
младите изпъл-
нители.

Музикалните 
ръководители 
Марина Ивано-
ва и Христина 
Кадева бяха об-

сипани с цветя, в израз на бла-
годарност и признателност към 
положения им труд. Концертът 
е част от празниците, посветени 
на 125 години читалищна дей-
ност в Банско.

Концерт, посветен на пролетта, прозвуча 
в читалище „Никола Вапцаров“
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нето на техника. Предвижда се 

и въвеждането на изцяло елек-
тронните дневници. Най-прио-

ритетни остават обаче заплатите 
на учителите, които от годи-
ни на бяха увеличавани", каза 
министър Вълчев по време на 
посещението му в училищата. 
По-късно през деня министъ-
рът на образованието Красимир 
Велчев проведе среща дискусия 
с учителите от община Банско. 

Заедно с кмета на Банско Геор-
ги Икономов и началникът на 
Регионалния инспекторат по 

образованието – Ивайло Злата-
нов, образователният министър 

изслуша всеки един учител и 
директор. Както днес много-
кратно бе изказано, така и сега 
бе призната от самия министър 
ролята на Община Банско в учи-
лищния живот и добрата връзка 
между двете институции. Днес 
министърът нагледно се убеди в 
добрите отношения, професио-

налната работа и постигнатите 
цели в училищата в Банско и 
Добринище. Началото на дис-

кусията поста-
ви домакинът 
Икономов. Това 

е един от мини-
стрите, който 

много милее 
за сферата, за 
която отговаря, каза в привет-
ствието си кметът на Банско. 
Градоначалникът направи крат-
ка справка относно всяко едно 
учебно заведение. Образование-
то в нашата община е на много 
високо ниво, заключи кметът 

Икономов. "Основното предиз-
викателство пред образовател-
ната система е, че по-трудно се 
мотивират децата да учат." - за-
почна своята реч министър Вел-
чев. Той сподели, че желанието 

му е да отпадне по-голяма част 
от административната тежест 
върху учителите и да се даде 
по-голяма свобода на препода-
ване, планиране и готвене на 
учебните разписания – което да 
бъде съобразена с тематиката, а 

не с пряко следване на учебна-
та програма. Тоест процесът на 
преподаване да не е инструкти-
вен, а насочващ. Министърът 
изрази надежда следващите ме-
сеци този въпрос да бъде разре-

шен и да бъде даден старт. 
„Надяваме се, 40% от класните 

стаи да имат портално обучение. 
Паралелно върви и изграждане-
то на безплатна Wi-Fi мрежа във 
всички училища“,  категоричен 
бе министърът.

(Продължение от стр. 1)

Министър Красимир Вълчев даде отлична
оценка за работата на училищата в Банско

с любезното съдействие 
на Община Банско и Юлен 
АД. 

Надпреварата се проведе 
в два дни, в дисциплините 
"спринт" и "индивидуал-
но", в различни възрасто-
ви групи. 

В първи състезате-
лен ден в дисциплината 

"спринт" за юноши стар-
ша възраст на 7,5 км.. пър-
во място спечели Благой 
Тодев, при юноши младша 
възраст на 6 км. пето мяс-
то зае Благовест Стоянов. 

При момчетата стар-
ша възраст на 4,5 км. че-
тиринайстото място е за 
Владимир Клечеров, а 
петнайстото - за Костадин 
Чакъров.

При момичетата старша 
възраст на 3,6 км. девето 
място спечели Мира Пета-
кова, десето място зае Ма-
рия Денизова и осемнай-
сто място - Нели Златева. 

Във втория състезателен 
ден в дисциплината "ин-
дивидуално" при момиче-
тата старша възраст на 5 
км., тринайсто място зае 
Мария Денизова, петнай-

сто място - Нели Златева и 
шестнайсто място - Мария 
Петакова. 

При юноши старша въз-
раст на 12,5 км. "индиви-
дуално" отново фаворит 
бе Благой Тодев.

При юноши младша въз-
раст на 10 км. седмо мяс-
то зае Благовест Стоянов, 
а при момчетата старша 
възраст на 6 км. "индиви-

дуално" - Владимир Кле-
черов. 

Кметът на Общината - 
Георги Икономов, награди 
призьорите от дисципли-
ната "спринт" - юноши 
старша възраст, в която 
Благой Тодев зае първо 
място и призьорите в дис-
циплината "индивидуал-
но" - юноши младша въз-
раст.

Възраждане на купа „Пирин“ по биатлон
(Продължение от стр. 1)
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Първи април е денят на хумо-
ра, сатирата, забавата, шегата и 
лъжата!

Това е единственият ден в 
годината, когато можете да се 
пошегувате с приятелите си, да 
ги излъжете и изиграете съвсем 
безнаказано! Дори е задължи-
телно да погодите номер няко-
му.

Навсякъде по света празнуват 
първи април. Денят на смеха в 
различните страни носи свой 
национален колорит и специ-
фичен хумор, присъщ за всяка 
страна.

Ето как се отбелязва този ден 
по света:

В Шотландия например пър-
ви април се празнува два дни. 
Вторият ден от шегаджийския 
празник е посветен за “задните” 
части на тялото – по гърбовете 
на хората да се закачат иронич-
ни надписи.

Във Франция този обичай, 
предимно градски, наричали 
“априлска риба”. Произходът 
му свързвали с времето на Карл 
IX, който през 1564 година из-
дал ордонанс, предписващ да се 
пренесе началото на годината 
от 1 януари на 1 април. На след-
ващата година много от пода-
ниците на краля изпратили на 
своите приятели новогодишни 

поздравления и подаръци през 
април – в знак на протест, или 
оставайки верни на традицията. 
Слънцето тогава се намирало в 
съзвездието Риби и французи-
те сметнали, че наименование-
то “априлска риба” е напълно 
достойно за подобни шеги и в 
бъдеще. И не са сгрешили. Тра-
дицията е още жива.

В Англия от невинното “риб-
но” развлечение израснал цял 
един Ден на всички глупци. От 
полунощ до 12 часа на обяд на 1 
април всеки можел да се шегу-

ва, надсмива, разиграва своите 
приятели и познати. Този, който 
се хване 
на въдич-
ката, по-
среща ли 
с весел 
смях и ви-
кове: “Ап-
р и л с к и 
глупак!” 
Една от 
най-голе-
мите из-
мами на 
1 април, 
за коя-
то дълго 
после си 
спомняли 
вестници-
те и спи-
с аният а , 
с т а н а л а 
в Лондон 
през 1860 
г о д и н а , 
к о г а т о 
н я ко л ко 
с т о т и ц и 
а н г л и й -
ски джентълмени и техните 
опърничави английски лейди 
получили покани да отидат на 
“ежегодната тържествена цере-
мония по измиването на белите 

лъвове, която ще се състои в 
Тауер в 11 часа сутринта на 1 
април”. В Германия и Австрия 
смятат 1 април за нещастен ден, 
а хората, родени на този ден за 
хора без късмет. Според пре-
данието в този ден бил роден 
Юда – предателят и именно на 1 
април сатана бил низвергнат от 
небето. В селата не работели, не 
започвали нови неща, не пуска-
ли домашните животни навън. 
Възрастните и децата се лъже-
ли взаимно, пращайки се да из-
пълняват неизпълними заръки 

(например, да купят от аптеката 
мас от комар).

Във Финландия денят на ше-
гата и лъжата е нов обичай, при 
това с градски произход, но се е 
разпространил и сред селяните, 
попивайки самобитния хумор 

на селските ер-
гени. Свързан е 
със стария сел-
ски обичай да 
пращат децата 
да изпълняват 
шеговити поръ-
чения по вре-
ме на сериозна 
селска работа 
– когато се мели 
зърното, колят 
животните. Пра-
щали децата до 
съседния двор 

да вземат несъществуващ ин-
струмент – стъклени ножици, 

ъгломер за тор. Съседите уж си 
“спомняли”, че са дали инстру-
мента на други и детето тръгва-
ло към следващия двор. Дали 
пък така не са искали просто да 

държат децата далеч от опасни-
те неща и са ги щадели.

Ден на лъжата съществува и в 
азиатските страни. Но точно оп-
ределение за произхода на пър-
воаприлските шеги и разиграва-
ния не може да се даде.

Първи април по света: честит ден на шегата!
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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

СОЛЕНИ РОЗИЧКИ

М. МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен детски кон-
курс за красота „Little Miss & 
Mister Galaxy 2019”

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”

21 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Букет за цветница” – праз-
ничен концерт

25 АПРИЛ

Музеен комплекс – Бан-
ско-Велянова къща

Велики четвъртък: „Със 
слънце замесен е хлябът” – 
Народната традиция по Ве-
ликден – да знаем, да помним, 
да предаваме: месене на риту-
ални хлябове и боядисване на 
великденски яйца с природни 
багрила. Съвместна проява 
на читалище „Н. Вапцаров” и 
Музеен комплекс

28 АПРИЛ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен Великденски 
концерт и конкус за най-здра-
во великденско яйце, съвмест-
на проява  на читалище „Н. 
Вапцаров“ и  Община Банско

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
1 кг готово тесто
200 г шунка, нарязана на 

слайс парчета
150 г кашкавал
150 г сирене
1 бр. яйце

Начин на приготвяне
Настържете кашкавала на 

ситно ренде в голяма купа, 
натрошете сиренето при него. 
Нарежете слайс шунката на 
тънки резени и чукнете едно 
яйце. Хубаво разбъркайте.

Разделете тестото на две 
топки. Едната разточете 
върху набрашнения плот. С 

по-голяма чаша изрязваме 
кръгове. Разрязваме ги от 
четири страни, но не съвсем 
до вътре, така че да запри-
лича на листенца. Поставете 
от сместа в средата на кръга 
и затворете двата срещупо-
ложни край като листенца, 
след това и другите два. Пе-
чете върху хартия за печене 
на 200°С до зачервяване на 
тестото.

В Боровец се проведе втори кръг на Държавното първенство по 
ски-бягане за мъже, жени, юноши, и девойки. Ски-клуб "Бан-
ско" беше представен от състезателя Тодор Малчов, който 
завоюва два златни медала в дисциплината 10 км. индивиду-

ално и преследване в свободен стил , а на 6 км. пролог в класи-
чески стил, взе сребърен медал. Въпреки умората от многото 

стартове за сезона, Малчов успя да пребори конкуренция.
Следващата седмица му предстои участие в последната Бал-

канска купа в Турция.

Ски-бегачът Тодор Малчов 
триумфира на Държавното 

първенство в Боровец
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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. Имате своето щастие 
в интимния живот. 

Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да си 
подготвите резервен вариант. Имайте 
едно наум, възможни са разнородни из-
ненади и в работата, и в личния живот. 
Неочакван обрат в любовта. 

Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замислено-
то докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни 
усложнения. В интимния живот прежи-
вяванията са негативни. 

Деликатната ви чувствителност ще 
позволи да отличите изпълнимото от 
неизпълнимото, полезното от безполез-
ното. Дайте достатъчно време, за да си 
изясните нещата в цялост и да добиете 
увереност в себе си. 

Очаквайте проясняване на ситуацията. 
Нещо, благодарение на което ви се раз-
крива истинския смисъл на случващото 
се. Това означава, че сте достигнали до 
важен момент, така че следете внимателно 
всичко. 

Изпълнен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, периодът е емоциона-
лен и доста хаотичен за вас. Случващото 
се сега очертава тенденциите на развитие 
по интересуващите ви дела. Оживление 
има и в любовта.

Не изпреварвайте събитията. Така 
или иначе днес многократно ще се нало-
жи да променяте намеренията си. Бъде-
те гъвкави и действайте според новите 
обстоятелства. А те са по-скоро възпи-
ращи осъществяването на плановете ви. 

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 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. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма 
да съжалявате. Разпределете добре вре-
мето си и действайте. Нагласата за побе-
да най-сигурно ще ви отведе до целта. 
Късметът е с вас и в работата. 

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 непостижими 
идеали и наблегнете на малките, но си-
гурни крачки. Домашни адове. 

Не бързайте. Опитайте да стигнете 
до същността на нещата във всички на-
чинания, за да бъдете уверени в тяхната 
ефективност и полза. Ако не сте уверени 
докрай, по-добре отложете за друг път. 
Служебни ядове. 

25 † Благовещение (Утреня и Злат. лит.) (Всичко на празника) (Разре-
шава се риба)

26 Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари
27 Св. мчца Матрона Солунска (Прежд. лит.) (Тип. с. 433)
28 Препп. Иларион и Стефан. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, 

презв. Мъгленски. Св. мчк Енравота-Боян, княз Български
29 Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил, дякон (Прежд. лит.) (Ве-

черта Малко повечерие с Богородичен канон и акатист III статия) (Тип. 
с. 433)

30 Преп. Йоан Лествичник (Злат. лит.) (Тип. с. 431)

31 † 3 Неделя на Великия пост Кръстопоклонна. Преп. Ипатий, еп. 
Гангърски. Гл. 3, утр. ев. 11, ап. Евр. 4:13-5:6 (с. 329) лит. ев. Мк 8:34-9:1 
(Вас. лит.) (Тип. с. 433)
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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
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