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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Радон Тодев е роден в 1872 
година в Банско. Принадлежи 
към знатния бански род Тодеви. 
Учи в родното си място, после 
в Солунската българска мъжка 
гимназия, където завършва то-
гавашния IV клас. Връща се в 
Банско и работи като учител. 
Става член на ВМОРО. Избран 
е за секретар на Разложкия 

Радон Тодев

(Продължава на стр. 3)

Стартира съвместна кампа-
ния на най-атрактивните ку-

рорти в България - Несебър и 
Банско. Двете топ дестинации 

ще се рекламират взаимно по 
време на двата активни ту-

ристически сезона 
- зима и лято. Кме-
тът на Банско Геор-
ги Икономов и об-
щинският съветник 
от Несебър Атанас 
Терзиев постигна-
ха споразумение за 
разменна реклама в 
двете общини. Иде-
ята е по финансово 
изгоден и същевре-
менно ефективен 
начин, взаимно да 
си съдействат. На 
територията на 
Несебър и Слън-
чев бряг вече са 
поставени първите 

Несебър и Банско обединяват 
усилия за привличането на туристи

(Продължава 
на стр. 4)

О г р ом е н 
железен ка-
мертон ще 
краси центъ-
ра на Банско 
Банскалиите 
от "Айрън 
Брадърс" и 
техните гос-
ти - най-до-
брите кова-
чи в света, 
нажежаваха 
ж е л я з о т о 
до златно 
всяка вечер 
по време на 
Джаз-фе с -
та, за да го 
п р е въ р н ат 
в камер-
тон. Кметът 
Икономов, 
който също 

се включи в демонстрацията, 
се обърна към тях с думите 
- "Благодаря на тези хора, че 
"влизат в огъня", за да оставят 
следа. Този три и половина 
метров музикален инстру-
мент е подарък за Банско и 
ще бъде поставен в близост 
до площада, като символ на 
"ЗАРАЖДАНЕ"-то на новите 
идеи, на новите приятелства, 
на живота, който "ковем" са-
мите ние." Импровизираната 
ковачница пред Посетител-
ския информационен център 
събра едни от най-добрите 
майстори на ковано желязо 
в света - Хуб Сенсен, Сергей 
Полуботко, Михайло Клочко, 
Олег Шупрутко, Сергей Тияс-
ко, Наталия Клочко, Оксана 
Чайка, Сергей Чайка, Васил 

Огромен железен камертон 
ще краси центъра на Банско

(Продължава на стр. 3)
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Община Банско ин-
формира всички свои 
граждани и гости на гра-
да, желаещи да посетят 
Пирин, че за периода от 
26.07.2019 г. до 31.08.2019 
г., се въвежда времен-
на забрана за движение 
и паркиране на пътни 
превозни средства в част 
от четвъртокласен об-
щински път град Банско 
- хижа Вихрен, от мест-
ност „Шилигарника” до 
хижа „Вихрен”. Забрана-
та важи през посочения 
период за часовия интер-
вал от 08:00 ч. до 16:00 
ч. Забраната не се при-
лага за МПС със специа-
лен режим на движение. 
Ограничението се налага 
предвид изключителна-
та натовареност на път-
ния участък, създаваща 
реални предпоставки за 
застрашаване живота и 
здравето на участниците 
в движението и за въз-
никване на пътнотранс-
портни произшествия. 
На основание чл. 3, ал. 2 
от Закона за движение по 
пътищата, пътният учас-
тък e сигнализиран със 
съответните пътни зна-
ци, а именно: В1 – „Заб-
ранено е влизането на 
пътни превозни средства 
след знака”. В местността 
„Шилигарника” са пред-
видени места за паркира-
не на автомобилите, като 
контролът за спазване 
на забраната ще бъде уп-
ражняван от органите на 
МВР и служители на Ди-
рекция Национален парк 
„Пирин”.

Изложба на програмата 
"Произведено в България", 
авторска изложба на извест-

ната художничка от Банско 
Здравка Русева, плетене на 
шушони, бродиране на суве-

нирни топки – това бяха само 
част от събитията в съпът-
стващата програма на 22-то 

издание на Международния 
джаз фестивал – Банско, 
2019 г.

Още от проявите 
по време на Джаз-феста
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окръжен комитет на организа-
цията. По време на Илинден-
ско-Преображенското въстание 
е войвода на чета На 4 октомври 
(22 септември стар стил) 1903 
година заедно с четата си от 70 
човека Радон Тодев води сраже-
ние с многократно превъзхож-
дащ ги по численост османска 
войска, охранявайки изтегля-
нето на хилядно християнско 
население от подпалените села 
на разбунтувала се Македония. 
Над местността „Света Бого-
родица“ в Годлевския балкан 
четата е нападната и обградена 
от 600 души аскер. След петча-
сово ожесточено сражение 26 
от четниците и войводата Радон 
Тодев загиват под рилския връх 
Айгидик. 

Жертвите на аскера са 90. 
Освирепелите османлии сади-
стично оставят телата на за-
гиналите герои дни наред да 
бъдат осквернявани от чакали 
и хищни птици. Но животът на 
хилядите бежанци е бил спасен 
– колоната вече е била преми-
нала тогавашната граница към 
майка България. Четниците за-

гиват така както са се заклели в 
черквата, преди да тръгнат към 
своята Голгота.

(Продължение от стр. 1)

Радон Тодев

Всички ние – жителите и гос-
тите на Банско и Пирин - трябва 
да се грижим за опазването на 
околната среда.  Когато сте сред 
природата, не изхвърляйте, а 
приберете вашите отпадъци, 
докато не стигнете до определе-
ните за това места.

Къде да ги открием:

- Един от пунктовете за раз-
делно изхвърляне на отпадъци 
се намира на входа на Национа-
лен парк „Пирин“;

- Друг пункт е разположен на 
пл. „Македония“ на около 50 
метра от гарата.

- Нека опазим природата чис-
та! Толкова е лесно!

неРАЗДЕЛНО БАНСКО

Заедно с богатата и разноо-
бразна лятна програма от съби-
тия, Банско Балкан Фест 2019  
утвърждава имиджа на града 
като фестивалната столица на 
Балканите. 

На 6 септември, първият 
специален гост е българската 
звезда Преслава. . Великият 
сръбски певец Саша Матич ще 
огласи сцената в края на първа-
та фестивална нощ.

Втората вечер очакваме из-
явата на фолк-дивата Ивана, а 
кулминацията ще бъде суперз-

вездата на сръбската музика 
Цеца. 

Хитовете на Кралицата на 
балканската музика се очакват с 
нетърпение от многобройните й 
почитатели от всякаква възраст 
и с разнообразни музикални 
пристрастия. 

Любимата сръбкиня държи 
рекордите за най-големи кон-
церти в тази част на Европа. Тя 
е събирала над 170 000 души на 
свое участие. Цеца Величкович 
е доказателство за силата на му-
зиката да обединява народи и 

религии.
Предстоят две емоционални 

и изпълнени с горещи ритми 
нощи.

Стартът е в 19:00 часа, а вхо-
дът е свободен. 

Водещ на събитието ще бъде 
рапърът Устата, който ще разно-
образи музикалния жанр.

Какъв по-добър повод да по-
сетите курорта в последните 
слънчеви дни и да преоткриете 
Банско и неговата неподража-
ема атмосфера от природа, тра-
диции и модерност.

За трета поредна година септември 
започва в Банско с балкански ритми

Куции, Васил Киции-джуниър 
и Руслан Задарожнии. А на по-

четното място стоят Радослав 
Сарафов и Георги от "Айрън 
Брадърс", домакини и организа-
тори на събитието, които разка-
заха как е възникнала идеята за 
проекта. Нашите момчета са по-
лучили покана от директора на 
21-ва професионална гимназия 
в Ивано-Франквиск, за да гово-
рят за бъдещи общи програми 
по обмяна на опит на учащите 
там, които да идват на стаж и 
в Банско, защото ковачницата 
тук е направена по образец, а 
майсторите ни се славят с уни-

калния си стил на работа. Прис-
тигнали на място, Радо и Жоро 
се срещат с организаторите на 
тамошния фестивал от поне 

15 години - Михайло Клочко и 
Сергей Полуботко, и така, око-
ло полунощ в един ресторант 
пламва идеята за гостуване. 

Като на шега отначало 
и с особена доза при-
повдигнатост, банска-
лиите не се замислят 
за организацията на 
едно такова събитие, 
свързано с не-малко 
средства по транспорт 
и настаняване. След-
ва разговор с кмета 
на общината Георги 
Икономов, който вед-
нага приветства идея-
та и тя бе реализирана 
пред очите на жители 
и гости по време на 
Джаз-феста. 

(Продължение от стр. 1)

Огромен железен камертон 
ще краси центъра на Банско
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В продължение на силния ле-
тен сезон за Банско и неговата 
наситена културна програма, 
идва ред под звездите да звучи 
класическа музика. На 22-24 
август 2019 година за десети 
път ще се проведе Банско Опе-
ра Фест. Хиляди любители на 
оперното изкуство се събират 
под открито небе за поредното 
издание на Банско Опера Фест, 
което се провежда всяка година. 
Събитието събира на една сцена 
едни от най-ярките и изтъкнати 

оперни звезди. Оперният фес-
тивал отново ще бъде проведен 
на централния площад "Никола 
Вапцаров" в град Банско. 

Входът е свободен, а предста-
вленията започват от 20.30 часа. 

Община Банско, Кемпински 
Хотел Гранд Арена Банско и 
Монте Мюзик представят про-
дукция на високо професио-
нално ниво за всички гости и 
жители на курортния град, а 
фестивалът вече продължава 
три дни.

Юбилейно десето 
издание на Банско 

Опера Фест

билбордове, които ще рекла-
мират възможностите за зимна 
ваканция в Банско. Още в края 
на тази година и тук ще започне 
кампанията с външна реклама 
за морски туризъм в най-голе-
мия комплекс на Балканите за 
сезон 2020г. Георги Икономов 
- кмет на община Банско заяви: 
„Една малка, но полезна ини-
циатива. Трябва да използваме 
всички възможности да рекла-
мираме нашите, български ку-

рорти.“ 
Общинският съветник Атанас 

Терзиев, който пое ангажимен-
та за кампанията в Несебър, 
каза за медиите: 

„Това е най-естественото и 
изгодно решение – най-големи-
ят летен курорт и най-голямата 
зимна дестинация в България 
да си подадат ръка и да помог-
нат на туристическия бранш. 
Благодаря на кмета на Банско 
Георги Икономов и на негова-
та администрация за бързите и 
ефективни действия“. 

Несебър и Банско обединяват 
усилия за привличането на туристи

(Продължение от стр. 1)

 Клуб "Сръчни ръчички" с 
ръководител Любомира Мано-

лева-Хиджева е 
част от летните 
занимания с де-
цата от община 
Банско. Клубът 
се състои от 
деца от предучи-
лищна възраст 
до 7 клас вклю-
чително, разде-
лени в две въз-
растови групи. 
Първа група от 
6 до 8 годишна 
възраст- и втора 
група от 2 –ри 
до 7 - ми клас. 
Заниманията се 
провеждат в СУ 
"Неофит Рил-
ски" от поне-

делник до четвъртък. Децата се 
забавляват използвайки разноо-

бразни материали и техники не-
обходими за изработването на 

предмети, 
които мо-
гат да пос-
лужат за 
украса, по-
дарък, или 
за игра, 
като рамка 
за сним-
ка, ваза от 
б у т и л к а , 
букет от 
х а р т и е -
ни цветя, 
свещник от 
пластмасо-
ва бутилка, 
пингвин от 
пластмасо-
ва бутилка, 
кутийка за 
бижута и 
лебед от 
хартия.

Децата на Банско усвояват
нови умения през лятото
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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

Какво да засадим през есен-
та, за да се радваме на красива 

и цветна градина? Всъщност, 
засаждането на растения не е 
само пролетна дейност. Ще се 
изненадате, колко възможности 
имате, след като лятото преми-
не. Предлагаме ви шест типа 
есенни растения, които можете 
да засадите в почвата на есен 
– тревен чим, пролетни цъфтя-
щи луковици, късни зеленчуци, 
трайни насаждения, дървета и 
храсти.

Пролетни луковици – всички 
красиви цветове, които цъфтят 
през пролетта, имат нужда от 
период на латентност. Засадете 
ги през есента, за да си осигури-
те разноцветен градински пей-
заж, когато времето отново се 
стопли. Изберете нарцис, гроз-
дов зюмбюл, Сибирски синчец, 
Allium, Fritillaria, английски див 
зюмбюл, виолетов кучешки зъб,  
кокиче или каквото друго пред-
почитате.

Теменуги – есента е най-под-

ходящото време за засаждане, 
защото все още топлата почва 

дава въз-
м о ж н о с т 
на коре-
ните да 
пораснат. 
Засаждай-
ки ги сега, 
ще имате 
в ъ з м о ж -
ност да им 
се радвате 
два сезона. 
П о ч и с т -
вайте из-
съхналите 
или увех-
нали лис-
та, така че 
растението 
не използ-
ва своята 
енергия, за 
да образу-
ва семена, 
и да запа-
зи почвата 
в л а ж н а . 
След поч-
вата зам-

ръзва, мулчирайте растенията, 
за предотвратяване на сменящи 
се цикли на замразяване и раз-
мразяване, които могат да из-
дърпат растенията от земята.

Късни зеленчуци –  много зе-
ленчуци издържат на студено 

време, включително броколи, 
брюкселско зеле, моркови, зеле, 
алабаш, къдраво зеле, маруля, 
репички, жълта ряпа, спанак. 
Много есенни култури трябва 
да се засаждат в началото на 
август, за да имат достатъчно 
време, за да узреят. Марулята, 

спанака и други зеленчуци с 
кратко време за развитие мо-
гат да бъдат засадени по-късно 
през сезона.

Тревен чим – есента е най-до-
брото време да се въведе нов 

тревен чим и да се оправи по-
вечето работа относно  тревни-
те площи.  Студено виреещите 
треви като блуграс, власатка и 
райграс трябва да бъдат заса-
дени в началото на септември и 
отново в края на октомври или 
началото на ноември, за да се 

даде тласък за по-ранно пролет-
но поникване.

Дървета и храсти – есента е 
чудесно време за засаждане на 

дървета и храсти. Макар въз-
духа да е хладен, почвата е все 
още достатъчно топла за раз-
витието на корените. Винаги 
ги засаждайте в естествените 
им почвени линии. Поливайте 
добре новозасадените расте-
ния, за да получат добър старт, 
преди да изпаднат в летаргия за 

зимата.
Трайни насаждения – няма 

проблем да засадите от тях през 
есента, особено ако имат корен-

ни големи 
г р у д к и . 
Б о ж у р и -
те винаги 
трябва да 
се засаж-
дат или 
пресаждат 
през есен-
та. Избяг-
вайте да 
ги засаж-
дате твър-
де дъл-
боко – не 
повече от 
6 см над 
п ъ п к и т е 
на коре-
на – или 
те няма 
да цъфтят. 
Края на 
лятото и 
началото 
на есента 
са добри 
м ом е н т и 
за засаж-
дане или 
п р е с а ж -
дане на 

ириси. Хризантемите влизат в 
пълна слава от края на лятото и 
началото на есента, но това не 
е идеалното време да ги садите. 
Всички есенно-засадени трайни 
насаждения трябва внимателно 
да се поливат, докато земята не 
замръзне, за да запазят своите 
корени здрави и силни.

Какво да засадим през есента?
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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

ПЕЧЕНИ БАНИЧКИ

С ПЪЛНЕЖ
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 150 години от 

рождението на Радон Тодев 

1869-1903

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 110 години от 

смъртта на Хаджи Кандид Дъ-

гарадин 1830-1909

М. АВГУСТ

Музеен комплекс-Банско

Честване 140 години от 

смъртта на Баньо Маринов 

Братанов 06.1853-19.05.1879

22-24 АВГУСТ

Централен площад „Н. 

Вапцаров

Фестивал за оперна и класи-

ческа музика „Банско Опера 

фест”

22 АВГУСТ

„Вивалди и Малкия Ото” 

– концерт за най-малките на 

Фортисимо Фамилия;

23 АВГУСТ

опера „Набуко” на Джузепе 

Верди;

24 АВГУСТ 

мюзикъл „Чикаго” на Боб 

Фос

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 134-ата годиш-

нина от Съединението на Кня-

жество България с Източна 

Румелия-съвместна проява на 

Община Банско, Музеен ком-

плекс – Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
400 г кори за баница
600 г обезсолено сирене

4 бр яйца
1 ч.л. шарена сол
масло за намазване

Начин на приготвяне
Разбийте яйцата в купа и до-

бавете към тях натрошеното 
сирене и шарената сол. Хуба-
во е сиренето да е обезсолено, 
защото като смесите всичко в 
купата, сместа ще стане мно-
го солена. Разрежете корите 

за баница на ширина на три 
части. След това всяка част 
на половина, за да се полу-

чат правоъгълници. Отделете 
два пласта кора и сложете по 
средата от плънката. Завийте 
срещуположните страни. По-
ставете с ръбчетата надолу в 
тавичка за печене с хартия за 
печене отдолу. Намажете ба-
ничките с разтопеното масло и 
печете в предварително загря-
та фурна до позлатяване. Под-
несете с кисело мляко, топено 
сирене и колбас по желание.

До 7-ми септември от 19.30 часа, всяка съ-
ботна вечер, сцената на площада в Добрини-
ще ще прелива от прекрасни песни и танци. 

Това лято празниците включват 10 кон-
церта на ансамбли от различни фолклорни 
области на България и чужбина, които ще 

представят своите програми за жителите и 
гостите на града.
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Не се бавете, направете стъпка или 
действие, които са важни за бъдещето на 
делата ви. Не се страхувайте, шансовете 
ви са многообещаващи. Само трябва да 
бъдете по-настоятелни. Става дума за 
ваш личен проект. 

Не се захващайте с работа, превишава-
ща вашите възможности. По-добре прове-
рете колко сили и средства трябва да вло-
жите в осъществяването на своите планове 
и дали сте готови на това. За някои трево-
гите са домашни, за други - служебни. 

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

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. И нека не 
ви плашат предизвикателствата. Имате 
достатъчно сили, за да победите. 

Периодът е емоционален за вас. Идва 
с много и най-различни новини. Има и 
хубави, има и лоши. Старайте се да кон-
тролирате нервите си, за да не допуснете 
грешка или да изпуснете някоя дума. Ин-
тимно разочарование. 

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприем-
чивост и издръжливост. Откриете ли 
ги в себе си, ще убедите и околните в 
своята правота. Моментът е важен и за 
работата. 

Изпълнен както с хубави, така и с 
неприятни изненади, периодът е твърде 
емоционален и доста хаотичен за вас. 
Случващото се сега очертава тенденци-
ите на развитие по интересуващите ви 
дела. Ядове има и в работата. 

Седмицата идва с новина или събитие, 
указващи нова посока за вас. Дано става 
дума за положителни промени, защото от 
сегашните ви действия и решения зависи 
много занапред. Разочарование се про-
крадва и в интимния живот. 

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направите и 
коя е най-печелившата тактика. Не става 
дума за обичайните всекидневни анга-
жименти, а за бъдещето на нещо важно 
за вас. 

Помислете дали имате достатъчно из-
дръжливост да доведете замисленото до-
край. Също, дали сте взели под внимание 
всички детайли и възможни усложнения. 
Изиграете ли правилната карта, успехът 
е ваш. 

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно не 
само с развитието на нещата, но и с бъде-
щите тенденции. Става дума както за ра-
ботата, така и за лични дела. Не липсват 
и интимни новини. 

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Затова 
нека вашата вяра прерасне в дълбока уве-
реност и нагласата за победа ще ви отведе 
до целта. Радват ви домашни новости, а 
за някои събитието е много специално. 

19 Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 мъченици. Преп. Теофан Нови 
Атонски

20 Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски
21 Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонтска и Васа Солунска. Св. свщм-

чк Симеон Самоковски
22 Св. мчк Агатоник и дружината му. Св. мчца Евлалия девица. Преп. 

Антуса
23 Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски (Отдание на Успение Богоро-

дично) (Тип. с. 404) 
24 Св. свщмчк Евтих. Св. мчк Татион. Св. Козма Етолийски

25 † 10 Неделя след Петдесетница. Възвръщане честните мощи на св. 
ап. Вартоломей. Св. ап. Тит. Гл. 1, утр. ев. 10, ап. 1 Кор. 4:9-16 (с. 135), лит. 
ев. Мт 17:14-23
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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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