
Информационен седмичник за Банско и региона • Брой 17 (156), Година IV, 22 април – 28 април 2019 г. • Разпространява се безплатно

Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------
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banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Градът бе домакин на На-
ционалното състезание „Мога 
и зная как“, което се проведе в 
рамките на три дни.

В него се включиха близо 1 
000 ученици от 57 професио-
нални гимназии, сред които 
и Професионалната гимназия 
по електроника в града.

Състезанието бе открито 
от заместник-министърът на 
образованието и науката Таня 
Михайлова, която преди съби-
тието бе посрещната от кмета 
Икономов. Двамата разгова-
ряха за важността на подобни 

Едно от най-мащабните в страната 
състезания по приложна 

електроника се проведе в Банско

(Продължава на стр. 3)

Уважаеми съграждани,

Конституционен съд отмени 
текста на чл. 22 от Закона за 
местните данъци и такси, ка-
саещ облагането с по-високи 
данъци на жилищни имоти, 
които не са основно жилище, 
не са отдадени под наем и не 
са категоризирани като места 
за настаняване по Закона за ту-
ризма, намиращи се в куротни 
населени места. Към момента 
съществуват различни станови-
ща по отношение на това как ще 
се прилага решението на съда и 
дали платените към момента да-
нъци за 2019г. се третират като 
надвнесени и съответно да се 
възстановяват или прихващат. В 
тази връзка проведох разговор с 
г-жа Менда Стоянова – Предсе-
дател на комися „Бюджет и Фи-
аннси” към 44-то Народно съ-
брание, като нейното мнение е, 
че в рамките на две седмици ще 
бъдат внесени и приети проме-
ни в Закона за местните данъци 
и такси, което да реши казуса и 
даде яснота. Технически преиз-
числяването ще стане в рамките 
на три работни дни от датата на 
влизане в сила на решението. 
Всички заинтересовани страни 
ще бъдат уведомени по подхо-
дящия начин.

Шампионката от миналото ев-

Катрин Гемкова 
отново европейска шампионка

(Продължава на стр. 2)
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ропейско първенство по таеку-
он-до, Катрин Гемкова дублира 
своята титла и тази година. Въ-
преки, че тя се състезава вече в 
друга възраст и друга категория, 
това не и попречи да достигне 
до златото на това Европейско 
първенство, което се проведе в 
град Римини, Италия от 1 до 7 
април. В първата среща Катрин 
победи Чехия, последва трудна 
среща с Русия, на полуфинал се 
сблъска с Естония и на финал 
победи Гърция, като спечели 
първо място спаринг девойки 
старша възраст - 58 кг.

Това е втората Европейска 
титла в нейната спортна карие-
ра. Има и една вицеевропейска 
от 2017г. в Ливърпул. Другите 
състезатели от таекуон-до клуб 
"Хоук-Банско", които взеха 

участие в първенството, са 
Даниел Валеюв, спечелил трето 
място спаринг отборно, юноши 
младша възраст, и Станислав 
Дарелов - трето място спаринг 
деца до 45 килограма.

Европейското първенство в 
Италия донесе 32 медала за 
България. В него участваха над 
28 държави и рекорден брой 
състезатели.

Катрин 
Гемкова 
отново 

европейска
шампионка

(Продължение от стр. 1)

Богата фестивална програма и природните дадености при- вличат все повече туристи към 
Банско. Това 
каза в сут-

решния блок 
„Добро утро, 
България“ на 
Радио „Фо-
кус“ кметът на 
Банско Георги 
Икономов. По 
думите му не-
обходимо е да 
се помисли за 
някои знакови 
културни съ-
бития, които 
т р а д и ц и о н -
но привличат 
посетители и 

да се заложи на тях. Икономов 
каза още, че около 80% от жи-
телите на общината приемат 

курорта като по-скоро зимен, но 
постепенно облика на Банско се 
променя, правейки го привле-
кателен и през летните месеци. 
„За тази цел трябва да наложим 
няколко знакови събития. Не 
е нужно да са много на брой, 
няма как една община и един 
туристически бранш в град 
като Банско да поддържа десет-
ки фестивали и всичките да са 
на национално ниво. Предстои 
среща с туристическия бранш, 
там ще обсъдим кои точно от 
съществуващите фестивали са 
знакови, кои трябва да бъдат 

развивани активно и кои тряб-
ва да бъдат оставени повече на 
организаторите, ако решат да ги 
провеждат“, обясни той. Георги 
Икономов коментира още, че 
общината има грижата да под-
помага туристическия бранш, 
но инициативата за подобрява-
не на предлагания продукт е в 
техните ръце.

Кметът Георги Икономов: Богата 
фестивална програма и природните дадености 

привличат все повече туристи към Банско
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състезания и насърчаването на 
учениците за участие в тях.

Кметът на община Банско Ге-
орги Икономов поздрави учас-
тниците за избора им да се за-
нимават с електроника, защото 
на страната ни са нужни добри 
инженери. 

По думите му, провеждането 
на състезанието и съпътства-
щите го демонстрации с роботи 
и дронове са полезни за кариер-
ното ориентиране и провокира-
не на интереса и на по-малките 
ученици към електрониката.

Отборите от Професионал-
на гимназия по електроника 
и енергетика се класираха на 
престижното четвърто място, с 
което доказаха своите умения 
и професионализъм на препо-
давателите от екипа на инж. 
Сашка Тодорова – директор на 
училището. 

Представителите на профе-
сионалните гимназии на област 
Благоевград подкрепиха коле-
гите си от ПГЕЕ – Банско.

Инженер Тодорова, инже-
нер Димитър Денизов и Георги 
Икономов получиха плакети от 
Министерството за принос в 
професионалното образование.

На откриването на състе-
занието присъстваха още 
началникът на Регионално 
управление на образованието – 
Благоевград, Ивайло Златанов, 
Румяна Костадинова, главен 
експерт в дирекция „Професио-
нално образование и обучение“ 
към МОН.

Множество интересни зани-
мания се случиха през триднев-

ния престои на участниците в 
Банско.

В Посетителския информа-
ционен център се проведоха 
лекции за най-новите тенден-
ции в областта на роботиката и 
мехатрониката на инжинер Ан-
тон Анчев от град Бяла и Теодо-
сии Теодосиев.

Организатори на състеза-
нието са Министерство на 
образованието и науката, под 
патронажа на кмета на Общи-
ната Георги Икономов, с парт-
ньорството на търговска верига 
ЕЛИМЕКС.

(Продължение от стр. 1)

Едно от най-мащабните в страната 
състезания по приложна 

електроника се проведе в Банско

С голяма радост и удовлетво-
рение кметът Георги Икономов 

посрещна Иван Везьов, 
който развя флага на 
Банско и България в Абу 
Даби на Спешъл Олим-
пикс. В състезанието по 
лека атлетика, въпреки 
силната конкуренция, на-
шето момче заслужи сре-
бърен медал в дисципли-
ната дълъг скок от място. 

Високото си постиже-
ние сребърният медалист 
посвети на своите съ-
граждани, които подкре-
пиха мечтата му и бла-
годари лично на Георги 
Икономов за съпричаст-
ността и най-вече за вя-
рата на кмета в неговите 
способности. 

Иван Везьов ще продължи да 
спортува и да поддържа форма 

с колелото, което получи като 
подарък от градоначалника.

Сребърният медалист 
бе изненадан и с пока-
на да се да се включи в 
една от тренировъчните 
групи по футбол и така 
стана първият почетен 
член със специални по-
требности на футболен 
клуб „Банско”!

В Световните летни 
игри Спешъл Олимпикс 
взеха участие над 7500 
атлети с интелектуални 
затруднения от 192 дър-
жави от целия свят. Това 
прави успехът на Везьов 
още по-значим, а пътят 
към олимпийско злато 
вече е открит за младия 
банскалия.

Колело, много подаръци 
и куп изненади за Иван Везьов, 

олимпийският сребърен медалист, 
при срещата му с кмета Икономов

Във връзка с предстоящите 
избори за Европейския парла-
мент, които ще се проведат 
в България на 26 май 
2019г., в град Банско и 
населените места на 
Общината избира-
телните списъци 
вече са обявени 
на обществено 
достъпни мес-
та.

Избирател-
ните списъци 
за всяко насе-
лено място са 
обявени както 
следва:

» гр. Банско 
– фоайе на чита-
лище „Никола Ва-
пцаров“, както и на 
официалния сайт на 
Община Банско – www.
bansko.bg, рубрика Избори 
за европейски парламент 2019

» гр. Добринище – фоайе на чи- та-

лище „Димитър Благоев“
» с. Места – Клуб на пенси-
онера

» с. Кремен – Клуб на 
пенсионера

» с. Гостун – Клуб 
на пенсионера

» с. Осеново – 
Клуб на пенси-
онера

» с. Филипово 
– Клуб на пен-
сионера

» с. Обидим 
– Клуб на пен-
сионера

Община Бан-
ско призовава 

гражданите да 
проверят данни-

те си в избирател-
ните списъци. При 

установени пропуски, 
непълноти, или грешки, 

следва да се обърнат към 
служба ГРАО при Общинска 

администрация Банско.

ВАЖНО!
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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

ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

От началото на 2019г. Общин-
ска администрация – Банско 
въведе безхартиения докумен-
тооборот чрез ИИС „Акстър 
Офис”. От софтуерна група 
„Акстър” потвърдиха, че об-
щина Банско е първата община 
сред общо 140, обслужвани от 
ИИС „Акстър офис”, която е 
поела нелеката задача да махне 
и драстично намали употребата 
на хартия.

„Акстър офис” организира 
входящия документооборот в 
общината. Получените доку-
менти постъпват в автоматизи-
раната информационна систе-
ма. След това те се регистрират 
и продължават да се движат по 
електронен път до резолиране-
то, съгласуването и утвърждава-
нето им. „Акстър офис” позво-
лява следенето на движението 
на документите по електронен 
път, лесно прикачване на прото-
коли, становища, договори и др. 
към тях, както и уведомяване на 
подателя за резултат от съответ-
ното заявяване по електронен 
път/чрез КЕП или имейл, как-
то е посочено в заявлението/. 
Също така във всеки един мо-
мент заявителят на администра-
тивна услуга може да проследи 
движението на преписката си.

Част от ползите от безхарти-
ения обмен на документи са, 
че спестява време, материален 
и човешки ресурс. “Едно от 
най-важните предимства е съз-
даването на електронен архив 
и възможност за бързи справки 
в него.”, обясни кметът Георги 
Икономов.

Решението се ползва от всич-
ки служители. Достъпът на все-
ки служител до него се опреде-

ля от отговорностите му. „Така 
много по-лесно се проследяват 
и следят сроковете за изпълне-
ние от служителите”, добави 
кметът.

Системата за безхартиен об-
мен е едно естествено продъл-
жение на успешни стъпки на 
Общината към въвеждане на 
електронното управление.

“Срещаме разбиране в ръко-
водството, което подкрепя по-
добни проекти и това за мен е 
гаранция за успех. Ние искаме 
да облекчим гражданите и биз-
неса, като им създадем условия 
по електронен път да подават 
документи и да получава услу-
ги – бързо и качествено”, по-
сочи Десислава Хаджирускова 
– директор дирекция „Админи-
стративно обслужване” в общи-
на Банско.

Без хартия в 
община Банско – 
поредна стъпка

На 12, 13 и 14 юли ще се прове-
де II-то издание на Националния 
фестивал за народно творчество 
„Фолклорна магия“, Банско. 

Фестивалът е с конкурсен ха-
рактер и е предназначен за само-
дейци от всички фолклорни об-
ласти на страната, без възрастови 
ограничения. Участниците са 
разделени на четири категории 
– пеене, свирене, танци и демон-
страция на обичаи и традиции. 

Трите дни от фестивала са с 
дневна конкурсна програма и ве-
черни концерти на популярни и 
обичани фолклорни гост-изпъл-

нители. 
И тази година фестивалът ще 

премине под надслов „Да съхра-
ним заедно българщината!“

Организатори на фестивала са 
национална фолклорна телеви-
зия Фен Фолк ТВ, част от Мюзик 

Медия Клъстер, и Община Бан-
ско.

На 10 април започва кампания-
та за набиране на участници. 

За записване и повече инфор-
мация:

https://folklornamagia.bg

Отново празник 
на фолклора в Банско

Едни от най-талантливите 
деца на България показаха свои-

те умения на второто издание на 
фестивала за изкуства „Планин-
ски перли”, който се проведе в 
Банско. 

Фестивалът събра десетки 
формации от София, Благоев-
град, Петрич, Бургас, Пловдив, 
Сандански и Девня. 

Конкурсната програма бе в 
три категории: танцово изку-
ство, изобразително изкуство и 
музика, а участниците бяха във 
възрастови групи от 8 години до 
16 години. 

В категорията "Танцово изку-

ство", децата показаха умения в 
различните танци – класически 

б а л е т , 
с ъ в р е -
м е н н о 
танцово 
и з к у -
с т в о , 
м а ж о -
р е т н и 
т а н ц и , 
хип-хоп 
и народ-
ни тан-
ци. 

Учас-
тниците 

в категория „Музика“ се състе-
заваха в раздели народно пеене, 
поп и джаз. Децата бяха оцене-
ни от тричленно жури, с между-
народно участие.

Фестивалът бе открит от 
секретаря на Община Бан-
ско - Владимир Кушлев, кой-
то поздрави организаторите и 
участниците и им пожела ус-
пех, като подчерта, че Община 
Банско е традиционна сцена на 
деца, обединени от обичта към 
културното богатство на Бълга-
рия и амбицията им да го съхра-
няват и разпространяват. 

Уменията на всички деца бяха 
възнаградени със специални 
поощрителни награди, плакети, 
медали и дипломи.

Фестивалът „Планински 
перли“ събра талантливите 

деца на България



Великден почти дойде, но 
пролетта отдавна се усмихва 
през прозореца. Защо заедно с 
подготовката за празника не я 
поканите официално у дома?

Направете бързо пролетно 
почистване, преобразете по-
мещенията в пъстра премяна, 
извадете изкуствените яйца и 
декоративните елементи, осве-
жете въздуха с цветя и плани-
райте детайлите около същин-
ското посрещане на празника.

Превърнете подготовката за 
Великден в триумф на проле-
тта у дома. Защото Великден се 
празнува 3 дни, а пролетта про-
дължава 3 месеца.

Великден е един от най-свет-
лите и дългоочаквани христи-
янски празници. В някои кул-
тури той е по-уважаван дори 
от Коледа. Но спомняте ли си 
защо на този ден ядем точно 
агнешко и козунаци, защо боя-
дисваме яйца и обличаме нови 
дрехи, защо традицията е така-
ва, каквато е? Е, преди да обър-
нем внимание на декора у дома, 
ще направим кратка ретроспек-
ция на произхода на някои от 
най-важните великденски ак-
центи.

УКРАСАТА

Откакто се почита, Великден 
се свързва с пищни празнен-

ства и пъстроцветна украса, 
с поздравителни картички и 
с приготвяне на всевъзможни 
сладки и солени изкушения, с 
традиционни и местни праз-
нични мотиви. Навсякъде обаче 
великденската украса излъчва 
свежест и пролетно настроение. 
Така че колкото повече цветя и 
декорации в розово, жълто, зе-
лено и бяло пръснете из дома, 
толкова по-празнично ще се 

чувствате. Или иначе казано, 
съчетайте тематичната украса 
със сезонната.

ПРАЗНИЧНОТО ОБ-
ЛЕКЛО

Ако имате нова дреш-
ка в гардероба си или 
тоалет, който пазите за 
специални случаи, сега 
е моментът да ги облече-
те. Купуването на нови 
дрехи за Великден може 
да изглежда търговско 
въведение на ХХ в., но 
дори и ранните христия-
ни имали практиката да 
подновяват облеклото 
си за празника. Защото 
отиването на църква в 
най-хубавия тоалет се 
приемало за почит към 
възкръсналия Спасител.

КОЗУНАКЪТ

Козунакът е великден-
ски обреден хляб, сим-
волизиращ Христовото 
тяло. За първи път се 
приготвя във Франция 
през XVII в., след което се раз-
пространява из цяла Европа и 
стига до Русия. В България за-
почва да се меси едва в първите 
десетилетия на ХХ в. Помис-
лете дали ще правите домаш-

ни козунаци 
или ще раз-
читате на 
онези, които 
се предлагат 
в търговска-
та мрежа. 
Ако избере-
те първия 
вариант, не 
забравяйте, 
че тестото се 
приготвя 12 
часа по-ра-
но и се меси 
на Велики 
четвъртък. 
А ако пред-
п о ч е т е т е 
втория се 
доверете на 
някоя изпи-
тана пекар-
на, където се 
произвеждат 
и с т и н с к и 
козунаци на 
конци.

ВЕЛИК-
ДЕНСКИ-
ТЕ ЯЙЦА

Съвременната традицията 
за боядисване и украсяване на 
великденски яйца всъщност да-
тира от преди хиляди години, 
много преди времето на Иисус 
Христос. Множество древни 
култури, включително гърците 
и египтяните, смятали яйцето 
за символ на плодовитостта и 
новото начало. Те го използва-
ли в религиозните ритуали и го 

окачвали в езическите си хра-
мове.

По-късно яйцата приемат зна-
чението на инструмент за пре-
създаване на Христовия живот 
след възкресението. А всеки 
цвят започва да 
носи различна 
църковна сим-
волика: жълто 
= възкресение; 
синьо = любов; 
червено = Хрис-
товата кръв. 
Днес освен в 
т радиционна -
та едноцветна 
окраска, велик-
денските яйца 
са обагрени в 
р а з н о ц в е т н и 
премяни, а тех-
никите за деко-
рация включват 
в с е в ъ з м о ж н и 
бои, текстилни 
и хартиени мате-
риали, природни 
елементи и раз-
нородни веще-
ства.

ТРАПЕЗАТА

В ранната ев-
рейска история 
агнето се прие-
мало като жерт-
воприношение 
в чест на Бога и 
за неделима част 
от пасхалната 
трапеза. Когато 
разпването на 
Иисус на кръста 
съвпада с дни-
те на Пасха, той 
се превръща в 
олицетворение 
на върховна-
та саможертва, 
„Божи Агнец”, а 

агнето става свещен символ за 
християните, особено на Велик-

ден. Днес, еврейската традиция 
да се консумира само агнешко 
на празника е залегнала дъл-
боко в православния обреден 

мироглед  и то присъства на 
трапезата във всеки дом заед-

но с козунака, зелената салата с 
яйцата, супата от агнешки дре-
болии, сладката баница и кура-
бийките.

5ПРАЗНИЦИТЕ НИ

В подготовка за Великден



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 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

АГНЕ И ДРОБ-САРМА В ПЕЩ

М. АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Седмица на детската книга 
– литературни четения с уче-
ници от началните класове

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 Великден-
ски концерт и конкурс за 
най-здраво великденско яйце, 
съвместна проява  на читали-
ще „Н. Вапцаров“ и  Община 
Банско

06 МАЙ

Площад „Независимост“ 
– гр. Добринище

„Гергьовски люлки“ – въз-
раждане на традицията

06 МАЙ

Площад – с. Места

Честване празника на с. 
Места 

09 МАЙ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на Деня на Европа

11-12 МАЙ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

15-ти парад на ретро авто-
мобили

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

1 бр. агне - около 12 кг
10 с.л. сол
по 1-2 с.л. или повече черен 

пипер, червен пипер, кимион 
и джоджен

1 ч.ч. олио
3-4 глави лук
    За дроб-сармата:
дреболиите на агнето
2 ч.ч. ориз
2 ч.ч. булгур
5 връзки пресен лук
1 ч.ч. олио
сол, вегета, черен пипер и 

много джоджен

Начин на приготвяне

Агнето се нарязва на пор-
ции. Всяко парче се натрива 
със солта и подправките и 
се подрежда в голяма тава. 

Между месото се нарязва на 
едри парчета лука. Поръсва 
се със 1 ч.ч. олио. Завива се с 
фолио. Дреболиите на агнето 
се сваряват леко. Нарязват се 
на ситно. Запържват се ориза 
и булгура, прибавят се лука 
и дреболиите, подправките 
и 12 ч.ч. от бульона от дре-
болиите. Отгоре се завива с 
булото на агнето. Завива се с 
фолио. Двете тави се се сла-
гат в пещ, пещта се замазва и 
ястията се пекат 3 часа.

Тодорин връх, Тодорка или Голям Тодорин 
връх е масивен гранитен връх в Северен Пи-
рин. Склоновете са му много стръмни, а на 
североизток скалисти. Най-високата точ-
ка на върха е на север и гледана от Банско 

впечатлява с пирамидалната си форма. От 
върха се открива широка панорама. Забеле-
жителна е гледката към върховете Вихрен 

и Кутело на запад, както и към Ушиците на 
изток. На юг се издига връх Каменица. На се-
вер при ясно време Банско се вижда с такава 
чистота, че спокойно могат да се различат 

всички улици и сгради.



7СВОБОДНО ВРЕМЕ

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да на-
правите и коя е най-печелившата так-
тика. В любовта чувствата са смесени, 
но като цяло липсва надеждност. До-
машни тревоги.

Гледайте на нещата мащабно, така ще 
видите перспективите. И не пренебрег-
вайте интуицията си, ще ви подскаже как-
ви са мотивите на другите, също тенден-
циите за развитие на ситуацията. Някой 
или нещо се завръща при вас.

Сами ще забележите в новите въз-
можности шанс да направите професи-
онален пробив. Резултатът може да се 
окаже много над очакванията ви, така че 
не изпускайте момента. Най-сетне идват 
чакани интимни новини. 

Не надценявайте своите възможнос-
ти и не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте без мярка. Най-хубави 
са домашните новости.

Не настоявайте непременно на свое-
то и не тъгувайте за старите идеи. Скоро 
ще имате възможност да ги осъществите, 
даже и по-добре. Засега се ограничете с 
това, което имате. То никак не е малко. 
Интимно разочарование.

Отхвърлете колебанията и съмнени-
ята. Позицията ви е непоклатима, нищо 
не ви заплашва, ще осъществите наме-
ренията си. И в деловия, и в личния жи-
вот нещата се подреждат по благоприя-
тен за вас начин. 

Изправени сте пред избор. Предчувст-
вието никога не ви е лъгало, послушайте 
вътрешния си глас и сега. Не става дума 
за обичайните делнични проблеми, а за 
нещо със специално значение. Имайте 
едно наум, периодът е конфликтен за вас. 

Не правете прибързани стъпки и бя-
гайте от риска. Необходимо ви е още вре-
ме, докато изработите ясно становище и 
добиете увереност в себе си. Става дума 
за бъдещето на нещо важно, или за рабо-
тата. Домашни тревоги. 

Още не е дошло времето на големия 
пробив. Затова по-добре не се водете от 
чувства и емоционални пориви, а се до-
верете на изводите, до които сте дости-
гнали. Не е време и за професионални 
инициативи. Интимно разочарование. 

Не изпреварвайте събитията. Така или 
иначе днес многократно ще се наложи да 
променяте намеренията си. Бъдете гъв-
кави и действайте според новите обстоя-
телства. С човека до вас личат тревоги, а 
може да имате недоброжелатели. 

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. Радват ви придобивки.

Не бързайте, особено ако не сте на-
пълно уверени в правилността на начи-
нанията си. Постарайте се да подходите 
към нещата трезво и без предубеждение. 
Днешните събития са противоречиви, 
гответе резервен вариант.

22 * Велики понеделник. Преп. Теодор Сикеот (Прежд. лит.) (Вечерта 
Последование на Жениха) (Тип. с. 446)

23 * Велики вторник. Св. мчца Александра. Св. мчк Лазар Български 
(Прежд. лит.) (Вечерта Последование на Жениха) (Тип. с. 447)

24 * Велика сряда. Мчк Сава Стратилат (Прежд. лит.) (Вечерта Малко 
повечерие) (Тип. с. 447)

25 * Велики четвъртък (Утреня, общ маслосвет, св. Василиева литургия) 
(Вечерта Последование на 12-те евангелия) (Тип. с. 447-449)

26 * Велики петък. Св. свщмчк Василий, еп. Амасийски (Царски часове, 
вечерня, с изнасяне на св. Плащаница) (Тип. с. 450-451) (Веч. Опело Христово) 
(Тип. с. 451)

27 * Велика събота. Св. свщмчк Симеон, брат Господен по плът (Сутринта 
Вечерня със св. Василиева литургия) (Тип. с. 452) (Полунощница)

28 † Възкресение Христово Пасха (Пасх. утр. и Злат. лит.) (Тип. с. 454-
457) (Вечерня в 1-ви ден на Пасха) (Тип. с. 458)



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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