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Природа, 
Традиции, 
Модерност

 В Деня на детето 
стотици деца се заба-
вляваха заедно в един 
приказен карнавал, ор-
ганизиран от Община 
Банско. На площад „Ни-
кола Вапцаров” анима-
ционните герои Мики и 
Мини Маус посрещнаха 
празнуващите и заедно 
с тях рисуваха на пя-
сък, оцветяваха гипсо-
ви фигурки, танцуваха. 
Всяко дете се превърна 
в любимия си герой с 
изрисувано лице, след 

Хилядите детски усмивки 
в центъра на Банско

(Продължава 
на стр. 2)

(Продължава 
на стр. 3)

Една от важните теми в 
дневния ред на местните зако-
нодатели беше отчетът по из-

пълнението на Програмата за 
опазване на околната среда и в 
частност - Програмата за ефек-

тивно управление на отпадъци-
те за 2018 година, внесени от 
кмета на общината Георги Ико-

номов. Сред 
най- значими-
те и важни за 
местното насе-
ление мерки, 
които община-
та е изпълнила 
и ще продължи 
да надгражда, 
са осигурява-
не на нужни-
те количества 
к а ч е с т в е н а 
питейна вода, 
подобряване на 
инфраструкту-
рата за питейни 
и отпадъчни 
води, подобря-
ване качество-
то на атмос-

Общинският съвет в Банско взе 
редица важни решения по време 

на своето редовно заседание



2СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

което се впуснаха в многоброй-
ни игри. Планината също не ос-
тана без детско присъствие. Със 
състезание по планинско коло-
ездене започнаха празничните 
прояви. 

В надпреварата взеха учас-
тие деца от различни възрасти 
и въпреки трудния маршрут се 
справиха отлично. На всички 
малчугани бяха раздадени ме-
дали и лакомства. Една от изне-
надите бе образователна - слад-
кодумни екскурзоводи от СУ 

„Нeофит Рилски“ превърнаха 
музея в детско царство.

Хилядите детски усмивки 
в центъра на Банско

(Продължение от стр. 1)

За поредна година Община 
Банско стартира традиционния 

конкурс „Красивите градини на 
Банско“

Чрез конкурса се цели да се 
промени цялостния облик на 
града. Идеята е да се стимулира 
желанието у хората за поддър-
жане и разкрасяване на собст-
вените им домове и имоти, а 
също така и облагородяване на 
градските пространства. 

I. Конкурсът е разделен на 4/
четири / етапа :

1етап : подаване на заявки за 
участие - от 1 юни до 30 юни 
2019г.вкл.

2 етап : посещение на място/ 
с цел свеждане до минимум на 
некоретните участници/ - от 1 
юли до 

31 август 2019г.
3 етап: публикуване на сним-

ковия материал на участниците 
за събиране на харесвания - от 1 

септември до 15 септември 
2019г.

4 етап : награждаване - част 
от мероприятията, свързани с 
честване на 5 октомври - праз-
ника на 

града .
II. Регламент за участие :
Участниците в конкурса ще 

бъдат оценявани от петчленно 
жури, включващо представител 
на ръководството на Община 
Банско, служители от отдел"О-
зеленяване" и външни експерти.

Всеки жител на Общината 
може да участва с една или ня-
колко номинации на оформени 
от него градини. Номиниран за 
участие може да бъде всеки жи-
тел на територията на Община 
Банско, който притежава под-
държана от него цветна гради-
на, или дворно пространство. 
Номинацията може да бъде за-
явена лично, или кандидатът да 

бъде препоръчан от свой бли-
зък.

Краен срок 
за желаещите 
е 30.06.2019г., 
като заявката 
за участие е в 
свободен фор-
мат, съдържа-
ща следната 
информация :

- трите име-
на

- точен ад-
рес, телефон, 
e-mail - за 

контакт
- адрес на поддържаното и 

оформено място, номинирано 
за участие

- панорамна снимка / на хар-
тиен носител или запис на CD/
DVD, а може и на e-mail /

Жителите, желаещи да участ-
ват в конкурса, могат да по-
дават своите заявки на e-mail 
: r.tsiguriina@bansko.bg, или в 
стая 111, отдел"Озеленяване", в 
сградата на Общинска админи-
страция Банско.

След изтичане на крайния 
срок, комисия от Общинска 
администрация поетапно ще 
посети всички заявени за учас-
тие места, като предварително 
собствениците ще бъдат уведо-
мени. 

През месец 
септември сним-
ките на всички 
участници ще 
бъдат публикува-
ни във фейсбук 
страницата на 
община Банско 
Bansko Official. 
Финалните 10 
обекта ще бъдат 
селектирани на 
база получени-
те харесвания в 
социалната мрежа, като жури-
то ще определи окончателните 
победители във всяка катего-
рия. Резултатите от конкурса 
ще бъдат обявени в началото на 
м.октомври на сайта на общи-
ната www.bansko.bg, както и на 
фейсбук страницата й. 

При откриване на изложба, 
показваща отличените градини, 
ще бъде и самото награждаване, 
част от мероприятията, свърза-
ни с честването на 5 октомври 

2018г. - празника на град Бан-
ско.

Призьорите ще бъдат отличе-
ни с грамоти и подаръци.

III. Направленията, в които 
могат да участват всички люби-
тели-градинари, са следните:

1. За най- красиво оформен 
двор-градина :

• двор /градина на жилище
• дворно пространство на 

фирма
• двор на заведение / механа , 

ресторант, кафе и т.н. / 
• дворно пространство на хо-

тел или къща за гости
• двор на детска градина, учи-

лище или друга образователна 
институция

2. За най-цветен(a) балкон / 
тераса :

• балкон на къща 
• балкон на хотел
• балкон на къща за гости
3. За най-добре оформена и 

поддържана тротоарна площ:
• прилежащо пространство 

пред жилище
• прилежащо пространство 

пред хотел
• прилежащо пространство 

пред къща за гости или семеен 
хотел

• прилежащо пространство 
пред механа или заведение

• прилежаща площ пред офис 
на фирма

• прилежащо междублоково 
пространство

Регистрирането за участие в 
конкурса означава пълно приема-
не на условията, заложени в насто-
ящия регламент. Особено важно е 
да се подчертае, че миналогодиш-
ните победители, за да участват 
отново, е необходимо да са напра-
вили и оформили нови кътове, или 
са допълнили и обогатили визия-
та на поддържаната градина, или 
дворно пространство.

За поредна година Община Банско 
стартира традиционния конкурс 
„Красивите градини на Банско“
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ферния въздух 
и ограничаване 
на замърсите-
лите, както и 
разширяване 
на устойчивите 
зелени системи 
в градска среда. 
В Програмата 
за намаляване 
и ефективно 
управление на 
о т п а д ъ ц и т е , 
н а й - ва ж н и я т 
акцент остава 
увеличаване на 
обемите отпа-
дъци, които се 
оползотворяват 
чрез рецикли-
ране и компо-
стиране.

Съветниците 
приеха финан-
совите отчети 
на дружество 
„ Общински 
паркинги-Бан-

ско“ и "Топлоснабдяване-Бан-
ско“ ЕООД, за 2018 година.

ОбС обсъди и гласува иска-
не на началника на Общинската 
служба по земеделие - Банско за 
предоставяне на земи от общин-
ския поземлен фонд, формиран 
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, във връзка 
с решение на службата по земе-
делие за признаване правото на 
собственост и възстановяването 
на два земеделски имота, с обща 
площ 14.961 дка.

Местните законодатели при-
еха предложението на кмета 
Георги Икономов общината да 
поеме стопанисването на фут-
болния стадион "Свети Петър“ 
за пет години, след като бъде 
подписан договор със собстве-
ника - „ БД Спорт-Банско“, 
дружество, в което общината е 
акционер.

Съветниците гласуваха пред-
ложение на председателя на 
Сдружение "Клуб по ски“ - Бан-
ско за предоставяне на финансо-
ви средства в размер на 4800 лв. 
за ръководителите, ангажирани с 
децата, свободно каращи ски. 

Беше разгледан и дневния ред 

на предстоящото общо събрание 
на „Спортен център Банско“.

Общинският съвет в Банско взе 
редица важни решения по време 

на своето редовно заседание

(Продължение 
от стр. 1)

"Европейската седмица на 
спорта е инициатива, чрез която 
искаме да покажем колко важен 
е спортът, че в училище може 

и трябва да има спорт, и той не 
трябва да бъде само „Ден на 

спорта”, или „Седмица на спор-
та”, a да се практикува целого-
дишно, всеки ден. 

Защото спортът е здраве, за-

щото здравият дух може да съ-
ществува само в здраво тяло." 

- това ни съобщават от СУ "Не-
офит Рилски".

Спортните събития в учили-
щето привличат не само пове-

че участници, но и много 
публика. Родителите също 
се включват в проявите, 
редом с учителите и свои-
те деца. 

Училището за пореден 
път е партньор в нацио-
налната инициатива BG 
BE AKTIVE, като този път 
участва в проекта “Актив-
ни училищни общности”.

На поканата на училище-
то за масова спортна изява 
се отзоваха представители 
на Община Банско, родите-
ли и граждани.

Ранната физарядка на 29 
май сложи край на пореди-
цата от турнири, проведе-

ни през най-цветния и изпълнен 
с празници месец.

Европейска седмица на спорта в Банско
Цикъл от събития, съпроводени 

с много музика, забавление и топли 
планински нощи, това е Банско през 
лятото. Хиляди гости от страната и 
чужбина пристигат в курорта, за да 
изживеят своето вълшебно лято в 
полите на Пирин. Кока-кола започна 
турнето си именно от Банско, къде-
то центърът на града се превърна в 
дансинг. Кока-кола Хепи енерджи 
тур е събитието, което дава старт на 
поредицата музикални и културни 
изяви в града. От 8-и юни, в рамките 
на седмица, новото име на театъра се 
нарича Банско.Театралните празни-
ци "На публиката - с любов" отново 
приютяват зрители и актьори, търсе-
щи магията на най-старото изкуство. 
През цялото това време – от юли 
до септември, няма да има скука за 
гостите и жителите, защото три ме-
сеца всички ще могат да се насладят 
на културните вечери „Традиции и 
изкуство“, които разкриват модер-
ността и старинността на Банско. 
Обичаите, съчетани с множество 
изложби на местни и чужди тво-
рци, ще очакват своите почитатели. 
Разбира се, фестивалът „Фолклорна 
магия“ ще ни въвлича с народна му-
зика и пъстроцветни носии в едно 
незабравимо пътуване в миналото. 
За втора поредна година градският 
парк ще се превърне в арена на за-
наяти и фолклорни изпълнения, обе-

динени от българското. На 20-и юли 
в разгара на лятото отново сменяме 
стила и се забавляваме с Уан лов 
хип хоп турне, което доказва, че за 
музиката и любовта няма граници. 
Седмица по-късно – от 24-и до 27-и 
юли, започва Киномания под звезди-
те, която ще разкаже за мъжеството 
на екстремните спортове.. Банско е 
емблемата на джаза. Тази година от 
6-и август започва традиционният 
Джаз-фест в града. От САЩ до Бъл-
гария прелитат едни от най-добрите 
изпълнители, които очароват чуж-
дестранната и местна публика с му-
зиката си. Програмата продължава с 
Опера фест – събитие, което изправя 
на крака всички зрители, отново под 
най-красивата сцена – тази на пи-
ринските нощи. Балкан фест пък, ще 
забавлява с нашенски ритми в нача-
лото на септември, когато великата 
Цеца пристига в Банско. Сръбските 
звезди Цеца Величкович и Саша Ма-
тич ще изпълняват своите хитове за 
хилядите си почитатели. Събитията 
това лято нямат край. Преди нача-
лото на зимния сезон, идва редът и 
Филм фест, който показва планината 
в дух, който не сме си и представяли, 
че съществува. Банско е музика, Бан-
ско е традиция и стил, Банско е джаз 
и опера, Банско е сърцето на Пирин, 
което приютява всички, които искат 
да се забавляват!

Фестивалното лято в Банско 
започна с турнето на Кока Кола
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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

Обичам лятото. Времето за 
отпускане и почивка, за по-мал-

ко работа, за бягство от града 
в прохладните планини или 
край брега на морето. Изборът 
на здравословна и пълноценна 
храна обаче може да е затруд-

нен от честите хапвания извън 
къщи, от летните пътувания 

и нежеланието да прекарваме 
допълнително време в кухнята. 
Затова ви предлагам 5 лесни и 
практични стъпки, с които да 
запазите здравословната линия 
на хранене в разгара на лятната 
жега и да сте в перфектна фор-
ма, докато се наслаждавате на 
почивката си.

1.Пийте много течности
Звучи изтъркано, но си остава 

все така вярно. Поетите течно-
сти не само ни предпазват от 
дехидратиране, но и помагат 
за по-бързото изхвърляне на 
токсините от тялото. Всеки път, 
когато усетим жажда, тялото ни 
изпраща сигнал, че е започнал 
процес на дехидратация. Тя е 
опасна преди всичко за сърдеч-
ното здраве, но хроничното де-
хидратиране има разрушителен 
ефект върху кожата и ускорява 
процеса на стареене. Не всички 
течности са еднакви. Най-до-
брият начин да хидратираме 
тялото си на клетъчно ниво е 
да пием качествена (изворна, 
минерална или филтрирана) 

вода. Сладките газирани на-
питки, соковете и кафето имат 

д и о р и т и ч н о 
действие и по-
стигат по-ско-
ро обратен на 
х и д р а т а ц и я -
та ефект. Ако 
сте от хората, 
които намират 
чистата вода за 
безвкусна, мо-
жете да опитате 
да си пригот-
вите различни 
видове плодова 
вода: нареже-
те 2-3 лимона 
или портокала 
на резени, за-
лейте с литър 
вода, добавете 
няколко клонки 
розмарин или 
прясна мен-
та, разклатете 
добре и прибе-
рете в хладил-
ника. За най-до-
бър резултат 
– пригответе во-
дата предишния 
ден, за да дадете 
време на плодо-

вите и билко-
ви аромати да 
се разгърнат 
добре.

2.Яжте пове-
че охлаждащи 
храни

Консумаци-
ята на „охлаж-
дащи“ храни 
е ефективен 
начин да по-
нижите телес-
ната си тем-
пература и да 
се разхладите. 
Ще постигне-
те дори двоен 
ефект, защото 
тези храни са 
с по-голямо 
съдържание на 
вода от оста-
налите. Вклю-
чете повече 
о х л а ж д а щ и 
храни в меню-
то си:

•Краставици: 

нарязани на салата, гарнирани с 
хумус или направени на пресен 
сок

•Диня: перфектна закуска за 
летните следобеди

•Изстуден зелен чай: просто 
пригответе половин чаша чай и 
напълнете останалата полови-
на с лед. Ще имате прекрасна 
охлаждаща напитка – в комби-
нация със здравословна доза 
антиоксиданти за красива кожа 
и превенция на ракови заболя-
вания!

•Цитруси: Лимоните, 
грейпфрутите и портокалите 
са много сочни и вкусни. В до-
пълнение, те са изключително 
богати на витамин С – най-дос-
тъпния за тялото антиоксидант. 
Добавете няколко резена цитру-
си към салтата си, пригответе 
си плодова салата или прясно 
изцеден сок, като го разредите 
в съотношение 1:1 с вода, за да 
избегнете поемането на концен-
трирана захар.

3.Планирайте основните и 
междинните хапвания

По отношение на храненето 
е добре да запазим организи-
рания подход. Така можем да 
предвидим и избегнем ситуаци-
ите, в които сме принудени да 

се храним с вредна храна, до-
като сме на почивка, на път или 
оставаме до късно в офиса.

Преди седмица прекарах два 
дни в Рила, обикаляйки люби-
мите ми туристически пътеки 
около водопада Скакавица, 7 –
те Рилски езера и Зелени рид. В 
хотела, в който отседнах, обаче 
за закуска се предлагаха един-
ствено мекици и пържени фи-
лии. Благодарение на доброто 
планиране, в раницата ми има-
ше пакет овесени ядки с микс от 
семена, сурови ядки и сушени 
плодове за закуска, 2-3 ябълки 
и няколко сандвича с пълнозър-
нест хляб, хумус и много зелен-
чуци за похапване по време на 
преходите. Добра идея е, когато 
сте далеч от дома, да имате в 
чантата си пакетче сурови ядки 
и сушени плодове за спешни 
случаи. Други идеи за бърза 
закуска са банан или ябълка, 
домашно приготвен мъфин или 
зърнен десерт.

4.Проявете изобретателност, 
за да спестите време

Никой не обича през лятото 
да прекарва време в горещата 
кухня, ако може да е в градина-

5 практични идеи за здравословно

(Продължава на стр. 5)
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хранене през лятото
та, в парка или с приятели. Но 
ако проявите комбинативност и 

изобретателност, можете да пре-
върнете остатъка от вчерашната 

вечеря в напълно ново ястие, 
без да е необходимо да готвите 
отново. Ако предишната вечер 
сте приготвили печени зеленчу-

ци, можете да смесите остатъка 
със свежи кълнове, да поръси-

те със смлени семена (ленено, 
сусамово, тиквено) и да овку-
сите с лимонов сок и зехтин. 
Прибавете към това една пре-

чистваща салата от органични 
зеленчуци и имате готов здраво-

словен обяд за 
по-малко от 10 
минути! Друга 
идея – веднъж 
в седмицата 
да сварявате 
2-3 чаши су-
рова киноа и 
я съхранявате 
в хладилника. 
При варенето 
киноата удво-
ява обема си, 
така че през 
седмицата ще 
имате доста-
тъчно количе-
ство за някол-
ко хранения, 
като можете 
да я комбини-
рате с различ-
ни зеленчуци, 
пресни билки, 
смлени семена 
и парченце гхи 
или бучка козе 
сирене.

5 .Заложете 
на пресните, 
сурови плодове 
и зеленчуци

Лятото е 
най-подходя-
щият сезон да 
наблегнете на 
суровата храна. 
Разнообрази-
ето от пресни 
сезонни пло-
дове и зелен-
чуци е голямо, 
а приготвяне-
то на салати и 
сурови ястия 
изисква мал-
ко време. Ако 
консумацията 

на 100% сурово меню не ви при-
влича, бихте могли да опитате 
да започнете деня с прясно из-
цеден сок, да обядвате с голяма 
и богата салата, а вечерята да 
запазите за готвена храна.

Някои от идеите, които може-
те да пробвате, са – сурова супа 
като например гаспачо; комби-
нация от булгур с връзка пресен 
магданоз и домати, овкусени 
с лимонов сок и зехтин (т.нар. 
табуле); богата салата от киноа 
или кафяв ориз в комбинация с 
охлаждащи краставички, леко 
горчива рукола или спанак и 
резенчета зелена ябълка. Гар-
нирайте с парченца вкусно аво-
кадо и кедрови ядки за повече 
есенциални мастни киселини, и 

овкусете с прясно изцеден сок 
от лимон или лайм. Това леко 
хапване съдържа всички храни-
телни вещества, от които тялото 
ви се нуждае, за да е заситено и 
пълно с енергия.

Сурова доматена супа (Гаспа-
чо)

•1 кг добре узрели домати
•2-3 корнишона или 1 малка 

краставица
•1 люта чушка (по желание)
•половин глава лук
•2-3 скилидки чесън (по жела-

ние)
•½ връзка пресен босилек
•2 с.л. зехтин

•2 с.л. ябълков оцет
•сол, черен пипер на вкус
Доматите и краставицата се 

обелват и се режат на парчета. 
За да се улесни обелването на 
доматите, в долната им част се 
прави кръстче с остър нож, по-
топяват се за 20 сек във вряла 
вода, а след това за още толкова 
в ледена. След тази процедура 
люспата се сваля много лесно. 
Всички останали продукти се 
режат на ситно и се изсипват за-
едно с доматите и краставицата 
в кухненски блендер. Зеленчу-
ците се пюрират до хомогенна 
смес. Супата се поднася добре 
охладена.

Магданозена салата (табуле)
• 100 г булгур

• 2 връзки магданоз
• 1 домат
• половин глава лук
• 2 с.л. зехтин
• сок от 1 лимон
• сумак (арабска салатена под-

правка) за поръсване
Булгурът се сварява във вода 

в съотношение 1:3 за около 15 
минути, до омекване. Измива 
се под течаща вода да се охла-
ди. Магданозът, лукът и дома-
тът се режат на много ситно и 
се смесват със сварения булгур. 
Салатата се овкусява със зехтин 
и лимонов сок и се поднася, по-
ръсена със сумак.

(Продължение от стр. 4)
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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

МАРИНОВАНИ ЯЙЦА
С ЛУК И ЧЕСЪН

07 –14 ЮНИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Театрален фестивал „На 

публиката с любов”

19 ЮНИ

Площад „Възраждане”

Ден на почит към делото на 

преподобни Паисий Хилен-

дарски

29 ЮНИ

Площад с. Кремен

Културна програма по слу-

чай Петровден

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

12-14 ЮЛИ

Градски парк

Фестивал на българското 

народно творчество „Фол-

клорна магия” 

20 ЮЛИ

Централен площад              

„Н. Вапцаров”

Музикален фестивал/Турне 

лято

20 ЮЛИ

Черква „Св. Николай Чудо-

творец” – с. Кремен

Общоселски курбан за 

Илинден

23 ЮЛИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 77 години от раз-

стрела на Никола Вапцаров; 

съвместна проява на  читали-

ще „Никола Вапцаров”, Музе-

ен комплекс-Банско и Община 

Банско

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
12 бр. яйца
1 глава лук
10 скилидки чесън
1 ч.ч. бял оцет
1/4 ч.ч. захар
1 ч.ч. вода

Начин на приготвяне

Яйцата се сваряват и се 
обелват. Слагат се в съд с 
вместимост 1 л, заедно с 

лука, нарязан на лунички. В 
тенджерка се слагат оцетът, 
водата, захарта и обелените 
скилидки чесън. Сместа се 
слага на котлона да заври, 
дърпа се и се оставя за 15 
минути да изстине. Сипва се 
при яйцата и лука. Съдът се 
затваря и се прибира в хла-

дилника. След една седмица 
яйцата са готови за консума-
ция.

Добринище също изпрати своите прекрасни 
абитуриенти с тържество на централния 

площад в града.
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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. Тревоги има и с човека 
до вас.

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма да 
съжалявате. Разпределете добре времето 
си и действайте. Нагласата за победа 
най-сигурно ще ви отведе до целта. В 
работата сте стабилни.

Познанствата с хора от най-различни 
среди ще изиграят важна роля във връз-
ка с делата ви. Не се колебайте, важното 
е веднъж да започнете, после всичко ще 
върви от само себе си. Оживление има 
и в интимен план. 

Новините са противоречиви, внима-
вайте да не станете жертва на заблуда 
или на собствените си завишени очак-
вания. Дошло е време да отделите пля-
вата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално.

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наяс-
но не само с развитието на нещата, но 
и с бъдещите тенденции. Хубавото е, 
че сте обградени с хора, съпричастни 
към идеите ви. 

Моментът е важен за вас. Гледай-
те на нещата мащабно, за да видите 
перспективите. И не пренебрегвайте 
интуицията си, ще ви подскаже какви 
са мотивите на другите, също тенден-
циите за развитие на ситуацията. 

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

В началото на нещо ново сте. Вло-
жете всички сили в започнатото, отсто-
явайте го с дълбоко убеждение и всичко 
ще бъде наред. Каквито и да са пробле-
мите ви, бързо ще се уверите, случва-
щото се определено е във ваша полза. 

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота, а перспективите са най-благо-
приятни. 

Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замисле-
ното докрай. Също, дали сте взели 
под внимание всички детайли и въз-
можни усложнения. Възможни са не-
очаквани обрати в интимния живот. 

Познавате не само своя потенциал, 
но и възможностите, с които разпола-
гате. Бъдете решителни и пристъпете 
смело към своите проекти както в рабо-
тата, така и в личния живот. Тревогите 
сега са с човека до вас.

Динамичен период, изпълнен с 
много и най-различни събития, нео-
чаквани шансове и също толкова не-
очаквани пречки. Най-важното е да 
бъдете спокойни и да не позволите да 
ви извадят от равновесие.

10 Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски

11 * Св. апли Вартоломей и Варнава. Св. Богородица „Достойно 

есть“. Св. Лука Изповедник, архиеп. Симферополски

12 Преп. Онуфрий Велики. Преп. Петър Атонски

13 Св. мчца Акилина. Св. Трифилий, еп. Никозийски

14 Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. Цариградски (Отдание на 

Възнесение) (Тип. с. 474)

15 Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски (Задушница) (Тип. 

с. 474, вж. с. 417)

16 † 8 Неделя след Пасха – Петдесетница (Всичко на празника) 

(Тип. с. 475)



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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