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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

От 12 до 14 септември на Бел-
мекен се проведе Държавното 
първенство по ски бягане. Отбо-
рът на СК "БАНСКО", с треньор 
Елена Петакова взe участие в 

Злато и сребро за Тодор 
Малчов на Държавното 

първенство по ски бягане

(Продължава на стр. 3)

Знамена и балони в цвета на 
трикольора украсиха центъра 
в чест на първия учебен ден 
от новата 2019-2020 година. 
Децата от детските градини и 
учениците от петте училища, се 
строиха под звуците на българ-
ския химн и заедно рецитираха 
безсмъртното стихотворение на 
Вазов, "Аз съм българче". Кме-
тът Георги Икономов, председа-
телят на Общински съвет Петър 
Баряков, общински съветници 
и директори на образовател-
ните институции се изправиха, 

По традиция кметът на Община 
Банско Георги Икономов 

откри новата учебна година 
на централния площад в града

(Продължава на стр. 3)

С л у ж и т е -
лите на об-
щинската ад-
министрация 
в Банско, на 
у ч и л и щ а т а , 
читалището и 
музеите в гра-
да, се вклю-
чиха днес в 
акцията за 
о с в е ж а в а н е 
на градските 
пространства.

“Над 200 
човека работи-
хме на различ-
ните локации. 
Чешмите бяха 
акцентът ни 
тази година, 

Банскалии освежиха чешми, 
пешеходни пътеки и почистиха 

градски пространства

(Продължава 
на стр. 2)
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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

като успяхме да почистим 5, 
които имаха нужда. Боядисахме 
15 пешеходни пътеки. Коли-
чеството отпадъци, събрано в 
рамките на акцията, е значител-

но по-малко от това през пре-
дходните години.

Усилията ни в посока на еже-
дневното поддържане на чисто-
тата в града могат да бъдат из-
мерени точно в ден като този.", 
допълва Икономов.

Банскалии освежиха чешми, 
пешеходни пътеки и почистиха 

градски пространства

(Продължение от стр. 1)

На Бъндеришка поляна се 
даде старт на една нова тради-
ция в летния биатлон, която има 

за цел да предоста-
ви на най-малките 
възрасти да участват 
в състезание от та-
къв формат. Отбори 
от цялата страна се 
включиха в надпре-
варата с което поло-
жиха основи купа 
„Пирин” да стане 
част от националния 
календар по летен би-
атлон. В съзтезанието 
участваха отборите 
на ски клуб „Банско”, 
НСА, спортен клуб 
”Рожен”, спортен 
клуб „Аякс” и спор-
тен клуб „Ком”. И в 
двата състезателни 
дни младата надежда 

на ски клуб „Банско” - Благо-
вест Стоянов се окичи в злато. 
Много добро представяне и 

за Нели Златева, която в пър-
вия състезателен ден поради 
грешки в стрелбата не успя да 

се качи на стълбич-
ката, но във втория 
ден спечели бронз. 
Треньорите на ски 
клуб „Банско” по 
биатлон Ирина Ни-
кулчина и Елена 
Дурчова благодари-
ха за подкрепата на 
Община Банско и 
безвъзмездната по-
мощ и съдействие 
на "ЮЛЕН" АД, 
клуба на ветерани-
те, както и на Бъл-
гарската федерация 
по биатлон за про-
веждането на това 
състезание, което 
поставя ново нача-
ло в историята на 
биатлона.

Първа купа „Пирин“ по летен биатлон

В събота се проведе вторият 
открит турнир по шахмат в До-

бринище, чиято цел има да по-
виши спортното майсторство на 
шахматистите, както и популя-
ризиране на атрактивния спорт. 
Турнирът се премина в девет 

кръга по швейцарската систе-
ма, под главното съдийство на 

Георги Бъдников. Силно впе-
чатление направи детското 
участие тази година, където 
при децата до 14 години има-
ше и състезател от Франция. 
На награждаването на състе-
зателите присъства заместник 
– кмета Ивайло Ръхов, който 
поздрави всички участници 
и ги насърчи да продължават 

все така всеотдайно да разви-
ват този спорт. Ръхов заяви, че 
община Банско с готовност ще 
продължи да съдейства за това, 
Добринище да се превърне в 
шах дестинация.

ШАХ ФЕСТ в Добринище 
събра майстори от цялата страна
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различните дисциплини и въз-
расти. При мъжете банскалията 
Тодор Малчов завоюва сребро 
на ролките и злато в дисципли-
ната крос. Шампионът ни в ски 
алпинизма - Никола Калистрин 
взе участие в стартовете като 
представител на ски клуба и 
се класира на четвърто място в 
дисциплината с ролкови ски и 
трето място на кроса. Това не-
гово участие допълва спортното 
му развитие, както и подготов-
ката му за предстоящите стар-
тове за Световната купа по ски 
алпинизъм през 2020 година. 
При момичета старша възраст 
Лили Търлоу зае тринадесето 
място на ролки и седмо място 
в кроса. Дебют при момичета 
младша възраст направи Благо-
веста Спасова, която се класира 
на единадесето място и в двете 
дисциплини. Ръководството на 
ски клуба поздравява състеза-
телите и благодари на община 
Банско за подкрепата в тяхното 
развитие.

(Продължение от стр. 1)

Злато 
и сребро 
за Тодор 
Малчов 

на Държавното
първенство 

по ски бягане

да приветстват всички, които 
за първи или за пореден път 

ще прекрачат прага на люби-
мото училище. Икономов из-
рази радостта си да е отново с 
децата, в този вълнуващ за тях 
ден и разказа какво помни от 
неговия, когато е бил ученик. 
Пожела на всички да са здрави, 
да се уважават и да на забравят, 
че учителите не са магьосници. 
Те помагат да се научат много 
нови неща, но основното зави-
си от самите ученици, за което 
е нужно и много старание. На 
учителите каза, че разбира кол-
ко е важна тяхната отговорност 
и колко са многобройни техните 
задължения, но да не забравят, 
че все пак за децата, най-цен-

но е детството. Да насърчават 
любовта им към знанието и 
грамотността, която да ги мо-
тивира през целия им живот. 

Пожела на присъстващите пре-
красна учебна година, която да 
бъде пълна с чудеса, преследва-
не на мечти и нови приятелства. 
С тържествено изпращане на 
знаменните групи от всяко едно 
училище, завърши програмата 
на площад "Никола Вапцаров" 
и всички се прибраха в свои-
те любими училища за да ги 
видят красиви и обновени. По 
традиция всяка година, първо-
класниците получиха своите 
изненади, а съобразно своите 
потребности и нужди, персо-
нални подаръци получават и 
всички училища на територията 
на общината. Градоначалникът 

и официалните гости бяха по-
канени да срежат лентата на из-

цяло ремонтираната 90 
годишна сграда на На-
чално училище "Св. 
Паисий Хилендарски", 
където бяха посрещна-
ти с огромно уважение 
и почит. Голям инте-
рес от страна на деца 
и родители предизви-
ка и "класната стая на 
открито", изработена 
по най-новите и съвре-
мени стандарти. Кме-
тът отбеляза, че освен 
мащабния ремонт в 
това училище, с нови 
физкултурни салони 
скоро ще се похвалят 

Основно училище "Неофит 
Рилски" и Основно училище 

"Климент Охридски" в Добри-
нище. В Професионална лесо-
техническа гимназия, целият 
двор ще се превърне в огромна 
спортна площадка с тенис кор-
тове, открит фитнес и футболни 
игрища. 

Отоплението в гимназията 
по електроника и електротех-
ника е вече присъединено към 
топлофикационното общинско 
дружество и вече също се рад-
ва на нов физкултурен салон, 
открит в началото на лятото. До 
няколко месеца ще бъде готова 
и сградата на нова детска гра-
дина, което е знак за грижата на 
Общината към местата, където 

учат децата ни да са просторни, 
светли и чисти. На добър час в 
света на знанието.

По традиция кметът на Община Банско Георги Икономов 
откри новата учебна година на централния площад в града

(Продължение от стр. 1)
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Свети Димитър е един от лю-
бимите светци на българина. 
На празника, който се чества 
на 26 октомври, имен ден имат 
всички, носещи неговото име: 
Димитър, Димитрина, Драган, 
Димо, Димка, Митко, Митре и 
сродни. Най-често свети Дими-
тър е изобразен на кон, убиващ 
Лий – символ на неверника-ан-
тихрист.

Предание разказва как заедно 
с брат си запалил Света гора и 
светогорските манастири, зато-
ва ги хвърлили три години на 
морското дъно, а лелите им св. 
Петка и св. Неделя молили Гос-
под и Богородица да го пуснат.

Друго българско народно 
предание представя Свети Ди-
митър като брат близнак на 
Свети Георги. Приживе братя-
та се разделили, тръгвайки по 
света в различни посоки. Геор-
ги му зарекъл, че ако види от 
стряха кръв да капе, то значи е 
умрял. След време Димитър ви-
дял една стряха да капе и тръг-
нал към Георгиевата страна на 
света. Там заварил ламя, която 
била изяла Георги. Притиснал 
Димитър ламята и тя му дала 
душата на Георги. После два-
мата яхнали конете и литнали 
към небесата. Там си раздели 
годината по братски - за свети 
Георги лятото, а за свети Дими-

тър - зимата.
В народните представи дой-

де ли св. Димитър на коня си 
от брадата му започва да пада 
сняг, т.е идват зимата и студът. 
В съботата преди Димитровден 
се прави Димитровска задуш-
ница – на която се раздава жито 
и питки за помен.

От Димитровден до Гер-
гьовден и от Гергьовден до 
Димитровден - така групирали 
българите сезоните. Границата 
между годишните сезони имали 
селскостопански характер.

Около Димитровден завърш-
вали и строежите на нови къщи. 
По традиция стопаните дарява-
ли зидарите, а баш-майсторът 
казвал дюлгерски благослов за 
здраве и берекет в новия дом. 
Обичаят изисквал, стопаните 
на новата къща да заколят бял 
овен и да поканят цялото село 
за освещаването на дома. По-
ради тази причина на този ден 
празнуват и строителите.

На деня на светията, стопани-
те се разплащат и разпускат на-
етите от Гергьовден работници, 
овчари и ратаи. На места този 
празник се нарича Разпуст, а на 
най-грижовните ратаи стопа-
ните дарявали кат нови дрехи, 
овен или агънце.

Димитровден е изпълнен с 
много гадания за предстоящата 

зима и година: ако месечината е 
пълна - пълен ще бъде и коше-
рът с мед и ще се роят пчелите. 
Вечерта срещу празника, овча-
рите хвърляли в кошарата една 
тояга. Ако на сутринта овцете 
са лежали на нея, се смятало, 
че зимата ще е дълга, тежка и 
студена.

Характерно е и обредното га-
даене по първия гост, стъпил в 
дома /полазник/, добър и замо-
жен ли е гостът, такава ще е и 
годината.

По стар обичай на имен ден 
се ходи неканен и се носят бели 
цветя за именика, за да е бла-
га зимата. Цветята се увиват с 
ален конец, за да са здрави име-
ниците цяла година.

На Димитровден на трапезата 
се приготвя курбан или гювеч 
от овнешко, яхния с пиле - с пе-
тел ако именикът е мъж, и с ко-
кошка - ако е жена. Сервират се 
и зеленчуци. Също на масата се 
слага варена царевица, пестил, 
пита с ябълки, банички с ябъл-
ки или просто печени ябълки, 
рачел, тиква.

Житието на св. Димитър е 
преплетено с това на св. Нестор, 
който се почита на следващия 
ден, същия който българите на-
ричали Мишкин ден.

Димитровден – български традиции и обичаи
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 Есента е преходен сезон не 
само в природата, но и в гри-
жите за външния вид. Това е 
моментът, в който трябва да въ-
ведете промени в ежедневната 
си разкрасителна рутина, за да 

помогнете на кожата си да се 
възстанови от вредите, нанесе-
ни от екстремния летен климат 
и да я подготвите за следващия 
критичен период – зимата. Ето 
какви грижи за кожата трябва да 
въведете през есента, за да бъде 
красива и здрава!

ПРЕМАХВАЙТЕ МЪРТ-
ВИТЕ КЛЕТКИ ВЕДНЪЖ 

СЕДМИЧНО

За да посрещнете зимата със 

свежа кожа трябва да отстрани-
те повърхностния слой, който 
вероятно е изсушен от престоя 
на слънце. Можете да използ-
вате пилинг маска с активни 
съставки като глина, алое вера, 

бета глюкани, която едновре-
менно ексфолира, подхранва и 
хидратира.

ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ХИ-
ДРАТИРАЩ ПРОДУКТ 

ЗА ЛИЦЕ С ПО-ПЛЪТНА 
ТЕКСТУРА

Тъй като въздухът става по-
сух, кожата се нуждае от по-на-
деждна бариера (особено през 
нощта), която да задържа влага-
та в дълбочина и същевремен-

но да запазва еластичността и 
хидратацията в норма. Форму-
лите най-често са обогатени с 
активни съставки като колаген, 
хиалуронова киселина, Q10 или 
аминопептиди и са съобразени 

с възрастта.

ПРАВЕТЕ МАСКА ЗА ДО-
ПЪЛНИТЕЛНА ХИДРАТА-

ЦИЯ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО

За да запазите кожата си све-
жа и нежна, веднъж седмично 
преди лягане и преди нанася-
не на хидратиращата грижа е 
добре да правите маска на ли-
цето. Благодарение на голяма-
та доза витамини, минерали и 
активни съставки тя възстановя 

кожата бързо, стимулира меж-
дуклетъчния обем и осигурява 
влага в дълбочина.

СМЕНЕТЕ ПРОДУКТА ЗА 
БАНЯ

За да възстановите хидро-
баланса на кожата на тялото е 
препоръчително да премине-
те към по-мека и хидратираща 
формула под душа. Душ-кремът 
е чудесна алтернатива, тъй като 
съдържа предимно натурални 
съставки (като алое вера, Каму 
Каму, грейпфрут, памук, ягода, 
смокиня), осигуряващи на ко-
жата необходимите грижа, ком-
форт и дълготраен аромат.

ЗАЩИТАВАЙТЕ КОЖАТА 
ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ УС-

ЛОВИЯ

Студът, дъждът и вятърът 
през есента са фактори, които 

неминуемо увреж-
дат и изсушават 
кожата. Затова е 
добре да прикрива-
те откритите части 
на лицето и тялото 
с шапка, шал, ръ-
кавици и ушанки. 
А преди или след 
разходка да нанася-
те козметичен про-
дукт за защита или 
заздравяне.

ОБЪРНЕТЕ ВНИ-
МАНИЕ И НА 

РЪЦЕТЕ

Ако до този мо-
мент сте прескача-
ли редовната упо-
треба на продукт 
за ръце, то е време 
да го превърнете 
в свой ежедневен 
спътник. Обогатен 
с подхранващи и 
антиоксидантни 
съставки (като че-
реша, пъпеш, водна 
лилия) той бързо 
ще лекува, омеко-
тява, хидратира и 
защитава сухата и 
напукана кожа. Но-
сете го в чантата и 
го нанасяйте след 
всяко измиване на 
ръцете и преди из-
лизане.

НЕ СПИРАЙТЕ 
ДА СЕ ДВИЖИ-

ТЕ

Въпреки че сту-
деното време изку-
шава да се сгушите 
в леглото на топло 
и да се откажете от 
всякакви по-дина-
мични активности, 
движението е от 
съществено значе-
ние за здравето и 
блясъка на кожата 
(а и за благосъс-
тоянието на целия 
организъм). Тре-
нировка във фит-
неса, упражнения 

вкъщи или разходка в парка ще 
поддържат кръвообръщението 
стабилно, а по този начин ще 
подпомагат разнасянето на кис-
лород и хранителни компонен-
ти до клетките.

Правилните разкрасителни 
грижи през есента са нещо, над 
което имате пълна власт, така 
че направете всичко необходи-
мо да укрепите защитните сили 
на кожата си и да й помогнете в 
борбата с останалите агресори– 
вътрешно и външно.

Грижи за кожата 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

ЛАЗАНЯ ОТ ПАТЛАДЖАНИ

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. СЕПТЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 

Открит урок по повод 100 

години от рождението на Ни-

колай Хайтов

01 ОКТОМВРИ

Читалище „Иван Кюлев 

1996”- с. Места 

Честване - Ден на възраст-

ните хора

01-05 ОКТОМВРИ

Тържества по случай праз-

ника на гр. Банско - 5 октом-

ври – 107 години от Освобож-

дението на Банско от турско 

робство-концерти, срещи, из-

ложби и др.-съвместни проя-

ви на Община Банско, Музеен 

комплекс-Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”; Кон-

церт-спектакъл „Светилник 

под гордия „Пирин”

12 ОКТОМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище

Международен фолклорен 

фестивал за танцови клубове 

„Шарена стомна 2019”

10-15 ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Прояви, посветени на 125 

години читалищно дело в 

Банско

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

2-3 бр. патладжана

3 бр. яйца
4-5 филийки шунка
200 г сирене Моцарела
кашкавал за поръсване
галета за паниране
олио за пържене
сол
    За соса:
4 бр. домати
2-3 скилидки чесън
сол, захар, босилек на вкус

Начин на приготвяне
Патладжаните се нарязват 

на филийки, посоляват се 
и се оставят за 20 минути, 
за да се махне горчивината 
им. След това се потапят в 
разбитите яйца, овалват се в 

галетата и се изпържват до 
златисто. Сосът се приготвя 

като се смилат доматите и че-
съна и се подправят със захар 
и сол. Прибавя се нарязания 
на ситно босилек и се вари за 
кратко. Намаслява се дъно-
то на тавичка. Подрежда се 
пласт патладжани, полива се 
с доматен сос, отгоре се сла-
гат няколко парченца шунка. 
Реди се втори пласт патла-
джани, доматен сос и плочки 
сирене. В тази последовател-
ност се подреждат около че-
тири пласта от патладжаните. 
Накрая обилно се поръсва с 
кашкавал. Лазанята се пече 
в предварително загрята на 
около 200С фурна за не пове-
че от 20 минути.

Усмивките 
на първия 
учебен ден
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Моментът не е подходящ да прокар-
вате идеите и инициативите си. Не се 
инатете, изчакайте по-подходящо време 
и не унивайте, ако по една или друга 
причина, не осъществите замислите си 
докрай. Оживлението сега е в любовта.

Периодът е доста 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. На-
лице са и административни ядове.

Каквито и да са проблемите ви, втор-
ник идва с добри шансове за вас. Въз-
ползвайте се от новите възможности, за 
да сложите в ред делата си. Хората, от 
които зависят нещата, са добронамерени 
и готови да ви подкрепят. 

Ако направите решаващата крачка, ско-
ро ще получите независимостта, за която 
мечтаете. Може да става дума за работата, 
а може да се отнася и за нещо, с голямо 
значение за вас. За някои най-важно е пъ-
туване.

Доверете се на чувството си за реал-
ност и нека то ви води. Даже ако е необхо-
димо, временно се откажете от преслед-
ването на високи и непостижими цели и 
наблегнете на малките, но сигурни крач-
ки. Домашни тревоги.

Няма да чакате дълго, онова кое-
то ви вълнува от доста време насам, 
най-после ще се изясни и оформи като 
краен резултат. Може да е за работата, 
а може да е в личен план. Оживление 
има и в любовта.

Чувствате, че е дошло време да на-
правите своите изводи и да се спрете на 
нещо определено. При едни става дума за 
неща от всекидневието, но за други въ-
просът опира до въпрос с по-специално 
значение. 

Не правете прибързани стъпки и не се 
поддавайте на наплива от емоции. Пре-
ди всичко обмислете ситуацията докрай 
и подхождайте към работата критично, 
отделяйки възможното от невъзможното. 
В интимния живот емоциите са смесени. 

Не изпреварвайте събитията. Дайте 
време нещата да се развиват естествено и 
от само себе си. Правете само това, което 
смятате за възможно и не се увличайте. 
Още повече, че са възможни неочаквани 
пречки по пътя ви.

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. 
Днешните новини и събития внасят 
промени в плановете ви. 

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвай-
те интуицията си, ще ви подскаже какви 
са мотивите на другите, също тенденци-
ите за развитие на ситуацията. За някои 
стартират домашни промени.

Вложете всички сили в започнато-
то, няма да съжалявате. Разпределете 
добре времето си и действайте. На-
гласата за победа най-сигурно ще ви 
отведе до целта. Обградени сте с хора, 
съпричастни на идеите ви.

23 Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Св. мчца Ираида
24  Св. първомъченица и равноапостолна Текла. Преп. Коприй. 

Преп. Силуан Атонски
25 * Преп. Сергий, Радонежки чудотворец. Преп. Ефросиния 

Александрийска
26 * Преставяне на св. ап. и ев. Йоан Богослов (Тип. с. 88)
27 Св. мчк Калистрат и дружината му. Св. апостоли от 70-те Марк 

и Аристарх
28 * Преп. Харитон Изповедник. Св. прор. Варух (Тип. с. 90)

29 † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Кириак 
Отшелник. Преп. Теофан Милостиви. Гл. 6, утр. ев. 4, ап. 2 Кор. 4:6-
15 (с. 171), лит. ев. Лк 6:31-36
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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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