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Природа, 
Традиции, 
Модерност

За втора поредна година 
Банско е домакин и съор-
ганизатор на "Фолклорна 
магия" - един фестивал, 
събрал ритмите и багрите 
на най-българската музи-
ка. Съставите, певците, 
танцьорите, музикантите 
и занаятчиите, които се 
представят в три поред-
ни дни, носят духа на 
българското творчество и 
непреходните традиции. 
Фестивалът, въпреки със-
тезателния си характер, 
създава приятелства и 

Кметът на общината Георги 
Икономов откри второто 
издание на Националния

фестивал „Фолклорна магия“

(Продължава на стр. 3)

(Продължава на стр. 3)

Кметът на Общината Георги 
Икономов и кметът на Общи-
на Волви, Гърция Диамандис 
Лиамас, подписаха споразуме-
ние за сътрудничество и съв-
местна дейност между местни 
власти. 

Споразумението предвижда 
партньорство и взаимноиз-
годно сътрудничество, да осъ-
ществят съвместни дейност 
в областта на опазването на 
околната среда, развитието 
на туризма, сътрудничеството 
между бизнеса, гражданското 
общество, образованието, кул-
турата, спорта и младежките 
дейности. 

Двете общини ще осъщест-
вяват съвместни форуми, об-

Подписано бе Споразумение 
за сътрудничество между община
Банско и община Волви (Гърция)
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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

Тази година подготвителният 
летен лагер на биатлонистите от 
СК „Банско”, с треньор Елена 
Дурчова, се провежда на хижа 
„Бъндерица”. Младите биат-
лонисти изпълняват двуразови 
комплексни тренировки със ски 
ролери и стрелба на ролбана на 

Бъндеришка поляна. Децата се 
готвят да представят града ни 
на летните купи и държавни 
първенства по биатлон, в които 
миналия сезон спечелиха 4 ме-
дала, 3 от които златни и 1 сре-
бърен. Пожелаваме им здраве и 
ползотворна подготовка!

Биатлонистите на СК 
„Банско“ на подготвителен лагер

За пета поредна година по 
време на активния летен сезон 

в Банско, Културните вечери 
„Традиции и изкуство” започа-
наха на 5 юли с демонстрация 
на дърворезба и изработка на 
бушлета. Всички присъстващи 

се запознаха с тънкостите на 
тези занаяти, които съхраняват 

и представят по уникален начин 
местните традиции, обичаи и 
фолклор. Всеки петък и събота 
до края на септември, гостите и 
жителите на града имат възмож-

ност да се докоснат до богатото 
културно-историческо наслед-

ство на района, а до 
9 юли са добре до-
шли на втория етаж 
на Посетителски 
информационен цен-
тър, за да разгледат 
изложбата „Стари 

тъкани” на Светлана Дяконова 
–Арсен, потомка на стари бан-
ски родове. Тя представя богата 
колекция от ръкоделия, събира-
на от 5 поколения, които пазят 
дълбоките корени на българска-
та традиция, както и европей-
ското влияние намерило отра-
жение в стила и техниката на 

изработка на експонатите. След 
150 години на „емиграция” из-
ложбата отново се завръща в 
Банско. Очакваме ви в петък 12 
юли във Велянова къща, където 
ще има демонстрация на бански 
занаят тъкане на разбой.

С дърворезба и изработка на бушлета започнаха 
Културните вечери „Традиции и изкуство“ в Банско

Секретарят на Община Бан-
ско Владимир Кушлев връчи 

наградата на първия финиши-
рал във финалната обиколка на 
Международното колоездачно 
състезание "По пътя на рим-
ляните" за купата "Долчини" - 
състезателят от отбор "Дукла" - 
Словакия. Това той направи при 
асистенцията на две момичета 
в бански носии от групата за 

народно пеене на Марин Бърда-
рев. Явор Капитанов от Органи-

зационния комитет 
на състезанието 
обяви първите 
места, съответно :

1-во място за По-
лихронос Цорца-

кис от Гър-
ция

2-ро мяс-
то за Марко 
Данилович 
от Сърбия

3-то мяс-
то за Юрай 
Белан от 

Словакия. Международното 
състезание премина при висок 
интерес от зрителите, а награж-
даването, на фона на "We are 
the champions", в изпълнение на 
възпитаничките на Марин Бър-
дарев и много аплодисменти от 
публиката.

Полихронос Цорцакис от Гърция спечели 
първото място в Международното колоездачно

състезание „По пътя на римляните“



3СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

безценни 
спомени, 
а жите-
лите и 
г о с т и т е 
на Бан-
ско имат 
у н и к а л -
ната въз-
можност 
да се по-
чувстват 
част от 
този праз-
ник на 
б ъ л г а р -
щ и н ат а . 
Д н е с , 
кмета - 
Г е о р г и 
Икономов 
официал-
но откри 

фестивала и благодари на ор- ганизатори, спонсори и парт-

ньори. Пожела 
дълголетие на 
превръщащото 
се в традиция 
за Банско съ-
битие и увери, 
че без всеот-
дайните учас-
тници, то не би 
било възмож-
но. Забавля-
вайте се с бога-
тата програма 
от афиша на 
фестивала, а 
на 14 юли, в 
12.00ч. очаква-
ме всички, да 
облекат своите 
народни носии 
и да дойдат на 
с п е к т а к ъ л а , 
подготвен спе-
циално за фес-
тивала от об-
щина Банско, 
читалище "Ни-
кола Вапца-
ров" и "Дружи-
на Перински 
Айдути", за да 
станат преки 
свидетели на 
възстановката 

на най-паметния ден за Банско 
- Обявяването на свободата от 
Яворов през далечната 1912 го-
дина.

Кметът на общината Георги Икономов 
откри второто издание на Националния

фестивал „Фолклорна магия“
(Продължение от стр. 1)

мени – туристически, спорт-
ни, културни и др. от взаимен 
интерес. Предвижда се също 
кандидатстване по отворени 
процедури по “ИНТЕРРЕГ и 
Хоризонт 2020”, “Европа за 
гражданите” и други европей-

ски инициативи в сферата на 
опазване на околната среда, 
превенция на природни бед-
ствия и др. Спортни, култур-
ни и младежки обмени, подо-
бряване на административния 
капацитет на местните власти 
от страните членки на ЕС; об-
мени в сферата на бизнес парт-

ньорство, добри туристически 
практики и т.н. са също част от 
Споразумението. 

Конкретните параметри на 
сътрудничеството между стра-
ните ще се уговарят писмено за 
всеки отделен случай и всеки 
отделен проект за кандидат-
стване в Брюксел.

Подписано бе Споразумение 
за сътрудничество между община 
Банско и община Волви (Гърция)

(Продължение от стр. 1)
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Има събития, за които няма 
достатъчно силни думи, за да 
се разкажат. Трябва да се пре-
живеят! Днешното беше точно 
такова. Въоръжени до зъби ко-
мити бродеха из гората в дъж-

довния летен ден и чакаха обя-
вяването на най-святото нещо 
- Свободата. Пукна пушка ара-
мия и те се събраха да изигра-
ят най-тежкото, най-мъжкото, 
най-мълчаното хоро. Изписка 

гайда и се чу песен, тръгнаха 
момците към града да занесат 
добрата вест. И народът с тях! 
Сълзи от радост, от гордост и 
сподавени чувства. Всички ли 
се завръщат? Всяка невеста ли 

ще срещне своя любим. По гла-
вите им закичваха росен здра-
вец, а на лицата им грейваха 
все по-широки усмивки. И там, 
на мегдана, ги чакаше Яворов с 
думите: "Братя, събрали сме се 
тук да посрещнем най-ценното 
нещо в живота на човек - Сво-
бодата. С онази светлина, братя 
пред която сложиха непокорни-
те си глави Гоце и Даме, и хи-
лядите още знайни и незнайни 
герои на революцията. Пазете 
я много, братя, защото е свята. 
Не позволявайте сърцата ви да 
се свиват от коравосърдечието и 
безразличието. Помнете онези, 
които толкова силно я желаеха 
и умряха за нея. Братя българи, 
поздравявам ви като жителите 
на първото свободно селище 
на българското отечество - Ма-
кедония!". И пукнаха радостно 
пушкалата, и песен се разля и 
се сля с историята, и невести, 
дъщери, сестри, и свидни май-
чици свалиха кърпите от глави-
те и се втурнаха сред мъжете. 
И стана чудо - народът ликува! 
Стотици сърца затупкаха в ри-
тъма на тъпана и се изви кръш-
но хоро. Хорото на свободата. 
Не, не сме се върнали назад във 

времето, всичко това се случи 
днес в Градския парк в Банско. 
"Собраа се арамии, арамии бан-
скалии" нарекоха спектакъла - 
възстановка екипът на Народно 
читалище "Никола Вапцаров" 
- Банско, подготвен специално 
за последния ден на фестивала 
"Фолклорна магия". Сигурни 
сме, че няма човек, който да не 
се е почувствал горд и достоен 
син на майка България, след 
като е присъствал на мястото. 
Сигурни сме, че екотът на пуш-
ките на мъжете от "Дружина 
Перински Айдути" дълго ще 
звучи в съзнанието ни, напом-
няйки за дълбочината на коре-
ните ни и давайки крила на взо-
ра ни в бъдещето. Това е Банско 
- природата тук е пуснала в ход 
фантазията и е събрала на едно 
място най-редките красоти. Ето 
- моми и невести се надпяват с 
птиците, момци и зрели мъже 
се надпреварват с препускащия 
вятър. Банскалии творят своя 
днешен ден и подготвят утреш-
ния. Някои го наричат бъдеще, 
за тях е живият живот, мечта. И 
вливат се в твоето бъдеще, Бан-
ско, като реките, белите реки на 
вечния Пирин.

„Собраа се арамии, арамии банскалии“

В двудневен дуел на 
"боговете" в планинско-
то колоездене, премина 
тазгодишното състе-
зание организирано от 
Велоклуб – Добринище 
и „Лайн Сикърс”. Орга-
низаторите представиха 
своите иновативни идеи 
за развитието на планин-
ското колоездене и пред-
ложиха на участниците 
атрактивен маршрут, с 
дължина 3 км и 450 м де-
нивелация.

Трасето беше осеяно 

със ско-
кове и 
стръмни 
л и н и и , 
к о е т о 
се ока-
за се-
р и о з н о 
предиз-
викател-
ство за 
с ъ с т е -
затели -
те. До 
финала 
достиг-

наха само най-смелите, кои-
то бяха наградени с медали и 
много предметни награди, пре-
доставени от любезните спон-
сори.

Велоклуб „Добринище” бла-
годари за подкрепата на Общи-
на Банско, която е и официален 
спонсор на събитието. Състе-
занието се осъществява и със 
съдействието на дирекция на 
Национален парк „Пирин” – 
Банско, Планинска спасителна 
служба-отряд Добринище и 
Държавно горско стопанство – 
Добринище.

Дуел на „боговете“ се състоя в Добринище
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Към всякакви летни ви-
руси най-уязвими са деца-
та. 

Най-добрият начин, за да 
се излекува мъничетата, а и 
възрастните хора, е диета. 

Летните вируси обикно-
вено са със симптоми като 
температура, диария, често 
пъти и повръщане, отпад-
налост – засягат основно 
стомашно-чревния тракт.

Много бързо се развиват 
– буквално за часове – за-
почват с повръщане, после 
идва и диарията и т.н. 

За да се излекуваме, най-
добре е да си почиваме у 

дома, да приемаме повече 
течности – минерална вода, 
без кафе, сокове или някак-
ви други сладки напитки.

От бабините илачи про-
тив диария се препоръчват 
сок от дренки, както и чай 
от джоджен. 

За храната най-добре по-
хапвайте само препечени 
филии бял хляб, солети, 
сухари. 

След няколко дена ще се 
почувствате значително 
по-добре, но е хубаво да 
спазвате това хранене поне 
3 дена, за да сте убедени, 
че всичко е наред.

Летни стомашно-чревни инфекции
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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

МУСАКА В ТИГАНА

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ
Посетителски информа-

ционен център
Културни вечери „Традиции 

и изкуство”
ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 
гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 
мероприятия всяка съботна 
вечер

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”

02 АВГУСТ
м. Харами бунар – с. Кре-

мен
Събор по случай 116  годи-

ни от Илинденско – Преобра-
женското Кръстовденското 
въстание

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
1.2 кг картофи
500 г кайма
2 глави лук
200 г топено сирене със зе-

лени подправки
200 г настърган кашкавал
1 ч.л. нишесте
1 бр. червена чушка (по же-

лание)
черен пипер
2 с.л. зеленчуков бульон на 

прах
1 ч.л. чили на люспи
2 ч.л. чубрица
2-3 с.л. магданоз
по желание - заливка за му-

сака от кисело мляко, брашно 
и яйца

Начин на приготвяне
Картофите се нарязват на 

кубчета, лукът на ивици. В 
тиган се загрява зехтинът в 
него се запържват каймата и 
лукът, докато каймата стане 
на трохи. 

Добавят се картофите, по 
желание и чушката, нарязана 
на кубчета или тънки ивици, 
подправките и сухият бульон, 
долива се около 150 мл вода и 
се слага капак. 

Котлонът се намалява на 

половината капацитет и ясти-
ето се оставя да къкри около 
30 минути. 

На всеки 10 минути се раз-
бърква с лопатка, като внима-
телно се обръща, за да не се 
трошат картофите. 

След 30 минути ястието 
би трябвало да е останало на 
мазнина. Когато картофите са 
почти сварени, се слага топе-
ното сирене, да се разтопи и 
стане на сос.

Който обича, прави залив-
ка от кисело мляко, брашно 
и яйца, и я разпределя рав-
номерно върху подравненото 
ястие. 

Слага се капакът и се оста-
вя, докато заливката се стег-
не. Тази работна стъпка може 
и да се пропусне. 

Поръсва се кашкавалът, 
смесен с нишестето, и се ос-
тавя да се разтече под капак. 

Мусаката се сервира поръ-
сена с магданоз.

* Каймата може да се за-
мени със същото количество 
сурова наденица, кренвирши, 
салам, пушено месо или шун-
ка - така ястието придобива 
всеки път различен характер 
и вкус.

От 1 юли до 15 септември стартира ав-
тобусната линия по маршрута Банско – 

местност Шилигарника – хижа Вихрен и 
обратно. Автобусът ще се движи три пъти 
дневно, а часовете на тръгване са съобразени 
с движението на туристите в планината. 
Както всяка година, автобусната линия ще 
обслужва онези туристи, които посещават 

курортния град през летния сезон, без лични-
те си автомобили, или предпочитат да не ги 

ползват за достъпа до Пирин. 
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Бъдете практични и не се впускайте 
в авантюристични начинания. Днешните 
събития са противоречиви, старайте се 
да поддържате обективен поглед. Най-ху-
бави се оказват домашните новости, а за 
някои събитието е много специално.

Действащата ситуация е противо-
речива. Помислете дали имате дос-
татъчно търпение и издръжливост да 
доведете замисленото докрай. Също, 
дали сте взели под внимание всички 
детайли и възможни усложнения.

Не се бавете, направете стъпка или 
действие, които са важни за бъдещето 
на делата ви. Не се страхувайте, шансо-
вете ви са многообещаващи. Само тряб-
ва да бъдете по-настоятелни. Късметът 
е с вас и в работата. 

Не правете прибързани стъпки и не се 
поддавайте на наплива от емоции. Пре-
ди всичко обмислете ситуацията докрай 
и подхождайте към делата си критично, 
отделяйки възможното от невъзможно-
то. Ядове има и в работата. 

Днешните събития са противоречи-
ви, внимавайте да не станете жертва на 
заблуда или на собствените си завише-
ни очаквания. Дошло е време да отде-
лите плявата от зърното и да наблегнете 
само на онова, което наистина е реално. 

За да постигнете целите си, трябва 
добре да прецените ситуацията. Даже 
ако трябва, откажете се от предишни 
предпочитания.Новина ще ви подска-
же най-правилната стъпка. За някои 
проблемите са домашни. 

Каквито и да са проблемите ви, не се 
тревожете. Вървете по-нататък по своя 
път, вярвайки в щастливата си звезда. И 
се постарайте да погледнете нещата ма-
щабно, за да оцените перспективите за 
по-дълго време. 

Моментът е важен за бъдещето на 
плановете ви. Следете всичко много вни-
мателно, за да се ориентирате в тенден-
циите на развитие в дадената ситуация. 
Някой или нещо се завръща при вас. 
Оживление има и в любовта. 

Забравете опасенията, но също и очак-
ванията. Ситуацията е такава, че изисква 
да действате на мига. Не се страхувайте, 
вътрешният глас винаги ще ви подска-
же какво трябва да направите. За някои 
най-важно е пътуване. 

Внимавайте да не се заблудите заради 
недостатъчно обмислени планове, или 
да станете жертва на илюзии. По-добре 
наблегнете на рутинна работа и не се 
захващайте с неузрели проекти. Радва 
ви предложение или жест на внимание.

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. Не-
обходимо ви е време, докато си изработи-
те ясно становище и добиете увереност в 
себе си. Става дума за бъдещето на нещо 
важно за вас.

Направете крачката, която ще ви 
отведе до целта. Сегашните обстоя-
телства са такива, че подпомагат наме-
ренията ви. Възползвайте се от новите 
шансове, за да сложите в ред делата 
си. Радват ви домашни новости. 

22 Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръ-
щане мощите на св. свщмчк Фока

23 Св. мчци Трофим, Теофил и другарите им. Св. свщмчк Аполи-
нарий, еп. Равенийски

24 Св. вмчца Христина
25 * Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада и Евпраксия 

девица (Тип. с. 378, т. 1)
26 Св. свщмчк Ермолай и другарите му. Св. прпмчца Параскева
27 * Св. вмчк и целител Пантелеймон. Св. Седмочисленици. Успе-

ние на св. Климент, архиеп. Охридски (Тип. с. 380)
28 † 6 Неделя след Петдесетница. Св. апли и дякони Прохор, Ни-

канор, Тимон и Пармен. Гл. 5, утр. ев. 6, ап. Рим. 12:6-14 (с. 106), 
лит. ев. Мт 9:1-8



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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