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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Oт 6-ти юли до 7-ми септем-
ври от 19.30 часа, всяка събот-

на вечер, сцената на площада 
в Добринище ще прелива от 

прекрасни песни и танци.
Това лято празниците 

включват 10 концерта на ан-
самбли от различни фолклор-

ни области на България и 
чужбина, които ще представят 

„Добринишко лято“ отново 
събира фоклорни състави 

от България и чужбина

(Продължава на стр. 3)

На редовната сесия на 
ОбС - Банско, бе пред-
ставен отчет за дейност-
та на Общински съвет и 
ресорните комисии. 

Бе представен отчет и 
за изпълнение решени-
ята на общинския съвет 
от Общинската админи-
страция. 

Съветниците отпусна-
ха десет хиляди лева за 
дофинансиране на млеч-
ната в ДГ „ЗДРАВЕЦ” – 
Банско. 

Разгледано бе и пред-

Общинският съвет – Банско, гласува 
отпускане на финансови средства 

за ремонт на манастира „Свети Велико-
мъченик Георги Зограф“ в Атон

(Продължава на стр. 3)
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В дните от 17-23 юни 2019 
г., в Горна Оряховица се про-
веде XVII детски фестивал на 
изкуствата "Раховче", органи-
зиран от НЧ "Братя Грънчарови 
- 2002г. Тази година в него взеха 
участие и групите за народни и 
характерни танци "Арт-Денс" 
към читалище "Никола Вапца-
ров" - Банско, с ръководител 
Райна Асева. Талантливите 
деца от Банско се представиха 
пред публиката с четири тан-
ца. Два танца - в категория "ха-
рактерни", и два - в категория 
"фолклорни танци". Те получи-
ха заслужени аплодисменти от 

публиката заради стегнатото си 
и красиво изпълнение на своите 
композиции.

Фестивалът не е с конкурсен 
характер, но неговата цел е да 
покаже оригинални идеи в раз-
личните жанровe на танците 
и да даде възможност за нови 
контакти, и шанс за изява на 
младите хора. 

Всички участвали групи си 
тръгнаха с множество подаръци 
и грамоти за успешното пред-
ставяне във фестивала, който 
дава бъдеще и стимул на млади-
те таланти в областта на танцо-
вото изкуство.

Талантливите деца 
на Банско – участници 

в детски фестивал „Раховче“ – 
град Горна Оряховица

Шестнайсет медала, от които 
4 златни, 2 сребърни и 10 брон-
зови, спече-
лиха състе-
зателите на 
клуб "Хо-
ук-Банско" 
на провелото 
се на 22 юни 
състе зание 
в Северна 
Македония 
" O H R I D 
OPEN". В 
него таеку-
о н д и с т и т е 
от Банско 
участваха с 
общо 9 със-
тезатели:

К а т р и н 
Гемкова - 
1-во място 
спаринг де-
войки, стар-
ша възраст 
до 64 г; 1-во 
място спа-
ринг жени до 67кг.; 3-то място 
тул 4-3 гуп девойки, старша 
възраст

Станислав Дарелов - 1во мяс-

то спаринг деца 12-13 г .до 50 
кг; 1-во място спаринг деца 12-
13 до 55 кг;

Георги Красутин - 3то място 
спаринг деца 10-11г. до 30 кг; 
3-то място спаринг деца 10 -11г 

до 35 кг; 
3то място тул 6-5 гуп деца 10 

-11г.
Мартин Димитров - 3-то мяс-

то спаринг деца + 40 кг. 10 -11г.;
Иван Сугарев- 3-то място спа-

ринг юноши младша възраст до 
65 кг; 3-то място спаринг юно-
ши младша възраст до 70 кг; 3то 
място тул 4-3 гуп юноши млад-
ша възраст.

Димитър Баряков - 2-ро място 

спаринг юноши младша възраст 
+70 кг.

Даниел Валеюв - 3-то място 
спаринг юноши старша възраст 
до 65 кг; 3-то място спаринг 
юноши старша възраст до 69 кг.

М а р и о 
Ц в е т а н с к и 
- 2-ро място 
спаринг деца 
12-13г до 50 
кг .

Това бе 
последното 
състе зание 
за част от 
клуба преди 
лятната ва-
канция, коя-
то започва от 
15 юли до 1 
септември. 
Европейска-
та шампи-
онка Катрин 
Гемкова за-
почва подго-
товка си за 
предстоящо-
то Световно 
първенство, 

което ще се проведе в края 
на август в Пловдив. Тя ще се 
включи от 20 юли в лагер-сбора 
на националният отбор, който 
ще продължи един месец.

Да й пожелаем успех!

Голям успех за състезателите 
на Таекуондо клуб ,,Хоук“ – 

Банско, в Охрид

Детската полицейска школа е 
част от програмата за летните 
занимания с 
децата от об-
щина Банско, 
като за първа 
година в нея 
са включени 
и малчугани-
те от детски-
те градини и 
подготвител-
ните групи. Провежда се вед-
нъж седмично със служители 
от Районното управление – Бан-
ско, а занятията се провеждат 
под формата на игри. 

На всички деца бяха раздаде-
ни грамоти за участие, от име-

то на кмета на Община Банско 
Георги Икономов и началника 

на РУ - Банско 
- главен ин-
спектор Иван 
Попов.

В с и ч к и 
участници по-
лучиха и още 
един подарък 
за спомен - 
фланелки с 

надпис „Детска полицейска 
школа“. 

Заниманията на децата се про-
веждат със съдействието на тре-
ньорите от Ски клуб „Банско”, а 
школата продължава с децата от 
по горните класове.

Приключи първият етап 
от Детска полицейска школа, 

организирана от община Банско
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(Продължение от стр. 1)

своите програми за жителите и 
гостите на града.

Идеята възникна преди осем 
години и вече се превърна в 
традиция. „Добринишко лято“ 
се организира под патронажа 
на кмета на община Банско - 
Георги Икономов и със съдей-

ствието на 
кметство До-
бринище и НЧ 
„Димитър Бла-
гоев - 1925“. 
Проявите са 
без възрастови 
ограничения и 
дават възмож-
ност за изява 
на всички оби-
чащи фолкло-
ра.

Откриване-
то е на 6 юли 
2019г. /СЪБО-
ТА/ от 19.30 
часа, с талант-
ливите изпъл-
нения на МФГ 
„ДЕСИЛИЦА“ 
и гост-изпъл-
нител.

„ДЕСИЛИ-
ЦА“, с ръково-
дител Коста-
дин Галчев, ще 
представи своя 
юбилеен кон-
церт - „30 го-
дини с песен в 
сърцето“. Гру-
пата съхранява 
традицията на 

българската фолклорна песен и 
нейната уникалност вече дълги 
години и я предава на млади по-
следователи.

Заповядайте да се повеселим 
заедно – всяка съботна вечер от 
19:30 часа на площада в Добри-
нище, където хоро ще се вие, 
извива...

Елате и вие, млади и стари, на 
хорото да се хванем!

Дружно да се веселим!
Българското да съхраним!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

„Добринишко лято“ отново 
събира фоклорни състави 

от България и чужбина

Професионалната гимназия 
по електроника и енергетика в 
Банско ще се радва на нов фи-
зкултурен салон. Ремонтът е 
осъществен с осигурени от ин-
вестиционната програма на Ми-
нистерството на образованието 
и науката средства и включва 
подмяна на спортната настил-
ка, боядисване на стените и 
доставка на конвектори за ото-
пление. Официалното откри-
ване, на което специални гости 
бяха кметът на Община Банско, 
Началникът на Регионалното 
управление на образованието - 
Благоевград, Ивайло Златанов, 
директори и учители, започна с 
освещаване и благослов от отец 

Георги Касапинов. Развълну-
вана от резултата на успешния 
проект, директор Tодорова раз-
каза историята на салона от "ка-
такомбите", до превръщането 
му в модерно спортно съоръже-
ние и благодари на Икономов за 
изключителното му съдействие 
то да стане факт. Градоначал-
никът честити на учениците и 
техния преподавател по физи-
ческо възпитание - Георги Бист-
рин, новата зала и сподели, че 
по важност поставя спорта на-
равно с учението. Не пропусна 
да изброи ценните за страната 
ни спортисти, Катрин Гемкова, 
Благой Тодев, Благовест Стоя-
нов, Георги Ергин, Костадин 

Каферинов и още много други 
възпитаници на тази гимназия 
и изтъкна, че нищо не е по-ва-
жно от личния пример, който 
вдъхновява. С ведро чувство 
за хумор, Икономов подари на 
учениците пълен пакет с ог-
ромни бонбонени топки, и се 
пошегува, че само те са здраво-
словни за употреба в залата. За 
финал, Сашка Тодорова, Георги 
Икономов и Ивайло Златанов 
срязаха заедно лентата, а залата 
се заглуши от радостни апло-
дисменти. Съвсем естествено 
присъстващите извиха хоро, за 
да пробват новата настилката 
на красивия, светъл и просто-
рен салон.

Георги 
Икономов 
преряза лентата 
на реновирания 
салон 
в ПГЕЕ – Банско

Общинският съвет – Банско, гласува отпускане на финансови средства 
за ремонт на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф“ в Атон

ложение, относно избора на 
нов представител на общината 
в „Хидроенерджи Банско” АД. 

Приети бяха решения и за 

изменения на Общия устрой-
ствен план на общината, в 
местността Карантията и други 
територии. 

По Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресур-

си” и в изпълнение на проект 
„Патронажна грижа в Община 
Банско, бе прието решение за 
предоставяне  на безвъзмездна 
финансова помощ. 

Удължен бе и срокът на до-

говор за наем на топлоцентра-
лата, между „Термо” ЕООД и 
„Топлоснабдяване – Банско” 
ЕООД. 

И тази година, по предложе-
ние на кмета на Общината - Ге-

орги Икономов, общинските 
съветници гласуваха финансова 
помощ в размер на двайсет хи-
ляди лева за ремонт манастира 
„Свети Великомъченик Георги 
Зограф” в Атон.

(Продължение от стр. 1)
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Над 70 професионалисти и 
любители на планинското бяга-

не и колоезде-
не премериха 
сили в мара-
тона „Пирин 
рън” 2019 над 
Банско. Със-
тезанието, ор-
г а н и з и р а н о 
от сдружение 
"Маратон" и 
Община Бан-
ско, протече в 
три дисципли-
ни: планинско 
бягане с трасе 
от 13 км, със-
тезание по пла-
нинско колоез-
дене – 26 км и 
планински ду-
атлон – 29 км.

Стартът бе 
даден на На-
чална станция на кабинковия 
лифт, а връх Вихрен очакваше 
най-бързите от всяка една със-
тезателна категория - мъже и 
жени, младежи и девойки до 20 
г., ветерани 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70 години.

Шабан Мустафа отново три-
умфира в бягането, като изми-
на 13-километровото трасе за 

01:41:05 ч., следван от Петко 
Стефанов (01:49:39 ч.) и Алек-

сандър Спасов (01:56:30 ч.). 
Активно участие на банска-

лии на таз годишното издание. 
Никола Калистрин от клуб Ал-
ПиринСки се класира на прес-
тижното пето място като измина 
трасето за 02:01:52, шестнаде-
сето място за Костадин Гюмов 
с време 02:39:31, след него на 
двадесето място се класира 

Константин Кочуков 02:42:26, 
а представителката на клуба 

на ветераните 
- Банско Мари-
яна Борисова 
Денева измина 
разстоянието 
за 04:01:22.

При колое-
здачите, Цве-
танов Ива-
нов премина 
2 6 - к и л ом е т -
ровото трасе 
за 01:35:32ч. 
и финишира 
първи. Вто-
ри се класира 
Мартин Кой-
нов, следван от 
Калин Русев. 
Благовест Ду-
нин от Банско 
даде време 

01:52:16ч. което го нареди на 
шесто място в тази дисциплина

В дуатлона Мартин Койнов 
успя за 02:45:09ч. да пребори 
конкуренцията и да заеме по-
четното първо място. Втори 
завърши Илко Илиев с време 
03:05:49, а трети в тази дис-
циплина се класира Станимир 
Статев 03:39:54ч.

Шабан Мустафа отново 
триумфира с победа 

на „Пирин рън“ 2019

За поредна година, при отлична организация, се 
проведе традиционният Мотокрос в Добринище. 
Тридесет и двамата любители на високите скорости 
от цялата страна показаха своите майсторски умения 
на мото писта ”Русковец”. Състезанието се организи-
ра за поредна година от Община Банско и Мото клуб 
"МОТОРЕЛ" - Добринище. Шампионите в различни-
те категории бяха наградени от общинските съветни-
ци Петър Галчев, Иван Тонин и Александър Мацурев 
- народен представител. Организаторите спазиха обе-
щанието си за много емоции и луда надпревара.

Завърши традиционният Мотокрос в Добринище 2019

С усмивки и малко тъга, след 
еуфорията от бала си, днес зре-

лостниците получиха един от 
най-важните документи в жи-
вота си.

На церемонията по връчване 
на дипломите на дванадесето-
класниците от ПГЕЕ – Банско, 
официален гост бе Ивайло Ръ-
хов – за-
м е с т -
ник-кмет 
на Об-
щината.

Т ъ р -
ж е с т -
в е н о т о 
събитие 
се състоя 
в двора 
на учи-
лището, 
к ъ д е т о 
у ч е н и -
ците от 
двете па-
ралелки 
- „Ком-
пютърна техника и технологии” 
и „Компютърни мрежи”, казаха 
последно „Довиждане“, но не и 
„Сбогом“ на своите преподава-
тели.

Пожелания за сбъдване на 
мечтите и успешна реализа-
ция, зрелостниците получиха от 
Сашка Тодорова - директор на 
гимназията, и от госта на тър-
жеството- Ивайло Ръхов, който 
лично им връчи дипломите.

Зрелостникът с най-висок ус-
пех от випуск 2019 бе обявен за 
„Техник на випуск на 2019” е 

Георги Балев. Той защити тит-
лата си, постигайки успех отли-

чен 6,00 на Държавния изпит по 
теория на професията и отли-
чен 6,00 на Държавния изпит по 
практика на професията.

За първи път тази година бе 
връчен плакет „Отличник на 
випуска 2019“ в професионална 

подготовка” на абитуриентката 
Ива Дръдалова от 12 А клас, 
която постигна резултат успех 
отличен 6,00 на Държавния из-
пит по теория на професията и 
отличен 6,00 на Държавния из-
пит по практика на професията.

Церемонията завърши с ду-
мите на Сашка Тодорова, която 
пожела на зрелостниците след-
ното: „Животът е една серия от 
възможности за избор, които 
сте направили. Ние сме това, 
което избираме. Сътворете една 
прекрасна история”.

Поредният випуск на една 
от най-престижните 

гимназии в Банско отлетя
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Когато лятото наближава е 
редно освен да прегледаме гар-
дероба си и да се подготвим с 
летни тоалети и някои летни 
аксесоари, да се погрижим и за 
кожата си като си набавим нуж-
ната козметика.

Факт е, че силните слънчеви 
лъчи и горещините могат да се 
окажат естествен враг на кожа-
та ни и в наши ръце е да пре-
дотвратим това влияние, спаз-
вайки някои основни съвети на 
дерматолозите. Отвсякъде ни 
заливат с реклами за козметика, 
която прави чудеса, но кожата 
като всеки детайл от нашето 
тяло си е точно нашата и е мно-
го индивидуална. Индивидуал-
на е и ние трябва да я познаваме 
за да се грижим за нея.

Като правило трябва да зна-
ем, че първите силни слънчеви 
лъчи са доста коварни и имат 
склонността да причиняват се-
риозни проблеми на външния 
ни вид като петънца, лунички 
или рязко изсушаване на ко-
жата, съпроводено с алергич-
ни реакции понякога. Затова е 
най-важно на първо място да се 
подсигурим със слънцезащитен 
крем за лице и то с фактор ми-
нимум 15. Когато избираме ко-
зметиката си трябва да знаем, че 

в козметичната индустрия често се използват вещества, които в 

ко м б и н а ц и я 
със силните 
слънчеви лъчи 
влияят небла-
гоприятно на 
кожата и могат 
да причинят 
дерматити и 
кожни обри-
ви, за които не 
могат да бъдат 
виновни през 
зимата.Затова 
много внима-
телно трябва 
да подбираме 
п р од у к т и т е , 
които ползва-
ме.

Необходимо 
е да се избягват 
през лятото:

1. Силно аро-
матизираните 
сапуни, включ-
ващи няколко 
ароматизатора.

2. Парфюми, 
които съдър-
жат канела, 
бергамотово 
масло, шибой, 
лавандула и др.

3. Червила 
съдържащи ео-
зин.

4. Слънцеза-
щитни кремове 
и лосиони, съ-
държащи есте-
ри на параами-
нобензоената 
к-на.

Добре е ко-
гато пазару-
вате да четете 
добре етикети-

те и състава на козметичните 

продукти. Често отдаваме про-
блемите с кожата си само на 
силните слънчевите  лъчи, но не 
само слънцето е виновно. Ста-
ва въпрос за съчетаване на не-
подходяща козметика със силно 
слънце.

Друго основно правило за да 
се чувства кожата ни добре е да 
се пият достатъчно течности и 
да се погрижим тя да бъде дос-
татъчно хидратирана. Това ста-
ва с леки хидратантни кремове, 
които са подходящи за лятото. 
Силните слънчеви лъчи изсу-
шават кожата ни и я предразпо-
лагат към стареене. Кожата ни 
има нужда от вода и освен да 
я приемаме вътрешно в доста-
тъчно количество, можем поне 
един път на ден да мокрим ли-
цето си, а може и цялото тяло и 
да го оставяме само да изсъхне 
без да го подсушаваме. Това 
има изключително хидратира-
що въздействие върху нашата 
кожа.

Друг много важен начин да 
съхраним и подхраним кожата 
си са плодовете и зеленчуците. 
Сложните рецепти за маски ви-
наги ни плашат и не ни достига 
време да приготвим, но ако се 
научим всеки път когато по-
сегнем към плод или зеленчук 
и сме си у дома, да намажем 
лицето си с него, кожата ни ще 

ни бъде много благодарна. Не 
е толкова трудно 
докато нарязваме 
плодовата салата 
да намажем лицето 
си с парченце плод, 
без значение какъв 
е той.

Почистването на 
кожата също е под-
ходящо да става с 
екстракт от краста-
вици или чаено дър-
во.

Усиленото потене 
в горещините е при-
чина за запушване 
на порите на кожата. 
Затова не се препо-
ръчва да се прека-
лява с грима – фон 
дьо тен или пудра не 
са за препоръчване 
в летните жеги. Ле-
кия грим или почти 
без грим винаги е 
по-добрият избор в 
летните горещини.

Въпреки своята 
и н д и в и д уа л н о с т 
всяка кожа през ля-
тото има нужда от 
две основни неща:

1. Отстраняване 
на мъртвите клетки 

с нежен ексфолиант един път 
седмично

2. Много вода, плодове и зе-
ленчуци и външно и вътрешно 
приети.

Слънцето може и да не ни е 
враг ако се подготвим добре за 
срещата с него. Погрижим ли се 
добре за кожата си, то може да 
ни даде един много красив за-
гар и добро самочувствие.

Да предпазим кожата си от слънцето през лятото

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
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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

ТУТМАНИК
ВЪВ ФОРМА ЗА КЕКС

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

М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 80 години от смър-

тта на Йонко Вапцаров 1881-
1939

М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 50 години от 

смъртта на Елена Вапцарова 
07.04.1882-29.03.1969

24 –27 ЮЛИ
Централен площад „Н. 

Вапцаров“
Лятна киномания под звез-

дите – издание на „Банско 
филм фест”, кинофестивалът 
за документални филми, раз-
криващи красотата на приро-
дата и екстремните спортове

27 ЮЛИ
с. Кремен, местност Хара-

ми Бунар 
Събор по случай 116 години 

от Илинденско – Преображен-
ското въстание.

10:30 часа
02 АВГУСТ

Централен площад              
„Н. Вапцаров“

Честване 116  години от 
Илинденско-Преображен-
ското Кръстовденското въс-
тание. Съвместна проява 
на Община Банско, Музеен 
комплекс-Банско и читалище 
„Никола Вапцаров” 

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
    За тестото:
2 бр. яйца
300 мл прясно мляко
1 ч.л. захар

1/2 ч.л. сол
1 с.л. олио
1 ч.л. оцет
7 г суха мая
500 г брашно
    За плънка:
1 бр. яйца
1 с.л. кисело мляко
100 г сирене
масло за намазване

Начин на приготвяне
В купа, пресейте брашно-

то добавете солта, захарта, 
1 разбито яйце и 1 белтък 
(жълтъка заделете настрана), 

олиото, оцета и затопленото 
мляко, замесете меко тесто. 
Покрийте със стреч фолио 
и оставете за 1 час да удвои 
обема си. През това време на-

правете плънката, като 
разбиете яйцето с кисе-
лото мляко и добавете 
натрошеното сирене, 
разбъркайте до едно-
родна смес. Разтопете 
маслото отделно.

Втасалото тесто раз-
делете на три еднакви 
парчета, оформете ги 
на топки и ги разточе-

те на тънки кори. Всяка кора 
намажете обилно с масло и с 
1/3 част от плънката, навийте 
ги на руло и ги нарежете на 
пръстени с ширина 3-4 см. 
Поставете рулцата в намаза-
на с масло форма за кекс, като 
ги наредите едно до друго. 
Намажете тутманика с мас-
ло и предварително разбития 
заделен жълтък с малко олио, 
можете да поръсите семена. 
Включете фурната на 180°С 
градуса и поставете формата, 
печете до готовност за около 
40 минути.

Плажът e разположен на 200 м. от центъра 
на гр. Добринище, на 6 км. от Банско и на 

169 км. от София.
Комплексът е предпочитано място за от-

дих, забавления и приятни развлечения. 
Съчетава в себе си близостта до природата, 
2 басейна с приятна за плуване и релаксация 
минерална вода, атрактивни открити баро-
ве – в басейна и с изглед към басейна, уютен 
ресторант и безопасен детски кът с малък 

детски басейн.
Разположен до самия минерален извор и 

лесен за достъп, новоизграденият плажен 
комплекс със собствена атмосфера и стил, 
гарантиращи едно приятно изживяване.
Почивайте, докато се наслаждавате на 
слънцето и лечебната сила на водата.
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Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замислено-
то докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Имайте едно наум, днеш-
ните събития са противоречиви.

Главното е да отличавате фактите от 
измислиците, реалното от желаното, 
осъществимото от неосъществимото. 
Сегашните събития са противоречиви, 
отваряйте широко очите си, защото са 
възможни всякакви изненади. 

Не се поддавайте на наплива от 
емоции и не правете прибързани стъп-
ки. Необходимо ви е време, докато си 
изработите ясно становище и добиете 
увереност в себе си. Става дума за бъ-
дещето на нещо важно за вас.

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.

Преценете кое е реално и кое не, и 
след това търсете пътища и средства 
за осъществяване на своите намере-
ния. Дайте си време, за да добиете ясна 
представа и не се хвърляйте в необмис-
лени рискове и излишества. 

Предчувствието никога не ви е лъ-
гало, послушайте вътрешния си глас 
и сега. Не става дума за обичайни дел-
нични проблеми, а за нещо със специ-
ално значение за вас. В интимния жи-
вот емоциите са негативни.

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. За някои тревогите са матери-
ални или домашни.

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направите 
и коя е най-печелившата тактика. Имай-
те едно наум, денят е конфликтен за вас. 
Едни са изправени пред служебен про-
блем, други спешно тръгват на път. 

Постарайте се да погледнете на не-
щата всеобхватно, за да оцените перс-
пективите за по-дълъг период от време. 
Анализирайте текущите ситуации, но не 
позволявайте на нетърпението да пречи 
на хода на събитията.

Пълен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, понеделник е доста 
емоционален за вас. Затова запазете 
дистанция, за да може да получите кол-
кото се може по-всеобхватна представа 
за нещата. Ядове има и в работата.

Най-сетне смисълът на нещо важно за 
вас се изяснява и вече сте наясно не само 
с развитието на делата ви, но и с бъдещи-
те тенденции. Дано става дума за поло-
жителни промени, тъй като по един или 
друг начин сте обвързани с други хора. 

Не се впускайте в рисковани спе-
кулации. От вас се искат хладнокръ-
вие и трезва мисъл, така че бъдете 
нащрек и не се увличайте прекомер-
но. И в работата, и в личния живот 
дръжте умерената линия.

8 Св. вмчк Прокопий. Преп. Теофил Мироточиви (Македонски)

9 Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски

10 Св. 45 мчци в Никопол Арменски

11 * Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноап. княгиня Олга. 

Преп. Никодим Албански

12 Св. мчци Прокъл и Иларий. Праведна Вероника. Преп. Паисий 

Светогорец

13 Събор на св. архангел Гавриил. Преп. Стефан Саваит

14 † 4 Неделя след Петдесетница на св. Отци от 6-те Вселенски 

събори. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 3, утр. ев. 4, 

ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19
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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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