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ЕКО - ПЪТЕКА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

На 30 юни изтича срока за
избор на нов личен лекар
В случай, че не сте доволен
от общопрактикуващия си
лекар или отидете да живеете
на друго място, имате право
да си изберете нов личен
лекар. Това става два пъти в
годината – от 1 до 30 юни и от
1 до 31 декември. За смяната
Ви е нужен специален талонформуляр, който трябва да да

В
хода
на
разработването на Плана за
управление на Национален
парк “Пирин” и всички
последващи дейности, през
2006 година беше разработен
пилотен проект “Развитие на
екотуризма като механизъм за
опазване на биоразнообразието в района на
Национален парк “Пирин”.
Целта на проекта е създаване
на еко-маршрути и развитие
на екотуризъм около избрани
села - по едно във всяка
прилежаща на парка община,
една от които е и община
Струмяни. Чрез развитието на
устойчив екотуризъм ще се
популяризира уникалното
биоразнообразие и другите
природни дадености на
Национален парк “Пирин”.
Проекта бе одобрен и
предстои реализацията му до
края на 2006 година.
Дирекция Национален парк
“Пирин”,
Пирински
туристически

.
форум
и общините
Симитли, Кресна, Струмяни и
Сандански сключиха Рамково
споразумение
за
сътрудниче ство с цел
изпълнение на партньорския
проект. Водещ изпълнител на
проекта
е
Българска
фондация “Биоразнообразие”,
а изброените институции са
нейни партньори.От община
Струмяни ще бъде включено
село Илинденци с маршрут от
Скулптурния
парк
до
Лековитата
вода
в
м.”Занданите”. По маршрута
ще бъдат поставени табели,
информационни табла и пейки.
Ще бъдат разработени и
информационни материали.
Една от основните
задачи, които ще изпълни еко
- пътеката е запознаване на
учениците от общината с
биоразнообразието на района.

На 20 юни 2006 година
стартира “ Национална
програма за ограмотяване на
роми” в село Микрево.
Целевата
група
са
шестнадесет безработни и
неграмотни роми на възраст
до 29 години. Участниците в
курса ще преминат тест за
диагностициране на входящо
ниво на грамотно ст, а при
приключване на обучението
тест за изходящо ниво.

Успешно издържалите теста
ще получат удостоверения за
завършен
курс
“Ограмотяване”.
Курсовете се финансират от
дирекция “Бюро по труда” и
ще
се провеждат в
Неделното училище към
черквата “Св. Георги” село
Микрево от Любка Тацкова
и Николина Янева, които имат
придобита квалификация
“Андрагогика”.

Обучение

цена: 0.00 лв.

закупите от Районната
здравноосигурителна касагр.Сандански,
или
от
книжарница за медицинска
документация. С формуляра
трябва да отидете при
новоизбрания личен лекар и на
място да попълните своите, и
на лекаря лични данни. На
новоизбраният лекар трябва

представите
и
здравноосигурителната си
книжка
/или
третия
екземпляр от регистрационния формуляр , в
случай,
че
нямате
здравноосигурителна книжка/.
За извършената смяна не е
необходимо да уведомявате
досегашния си личен лекар.

На хепънинг в
Илинденци
Село Илинденци е прочуто
не само с красивата си
природа и единствения в
страната скулптурен парк на
открито, но и с трудолюбивите
си и гостоприемни жители,
които обичат и т ачат
традициите. Но безспорно найголямото богатство на селото
са децата, които със своите
таланти и спортни постижения
радват всички. През учебната
2005/
2006г.
в
ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” бе
разработен и реализиран
проект „Дневен детски център
– Аз мога” към ФРМС по

програма „Подобряване на
социалната
среда”.
С
ентусиазъм и желание децата
се включиха активно в
сформираните към Дневния
център клуб по изобразително
изкуство, фолклорен и спортен
клуб. В коридорите на
училището бе подредена
изложба с детски творби. С
оригиналност се откроиха
рисунките и декоративните
кукли, изработени от Симона
Кехайова, Зоя Диманкова и
Илина Сарадинова.

Работата на клубовете по
интереси приключи с хепънинг,
проведен на открито в Арт
център Илинденци.Учениците
от началния курс се включиха
в конкурса за най- хубава
рисунка на асфалт.
А над потъналото в зеленина
село се разнесоха звънливите
гласове на участничките от
фолклорния клуб. Г-жа
Урдова награди най-добре
представилите се участници.
Празненството завърши с
народни хора и веселие.

Спечелен проект за стадиона в Микрево
Проект “Спортно-възстановителен център за хора с
увреждания” спечелен от
община Струмяни по
програма Красива България,
ще финансира цялостния
ремонт на спортната база в
с.Микрево, където местният
“Малеш” играе своите домакински
мачове.
Ръководството на общината
предвижда ремонта да
обхване: разширяване на

трибуните и поставяне на
седалки, монтиране на
козирка.
Тревното
покритие на терена ще
бъде сериозно подсилено
със специално закупени за
случая тревни смески.
Админист ративнат а
сградата
също
ще
претърпи промени както
на първия така и на
вторият етаж, а именно
поставяне на новa

дограма и пълно обзавеждане
на стаите, изграждане на
фитнес център и боядисване
на
цялата
сграда.
Огражденията около целия
комплекс ще се доизградят и
пребоядисат. Зад сградата ще
бъдат изградени помощно
игрище и лекоатлетическа
писта. Целият комплекс ще
бъде пригоден за ползване от
инвалиди.

Вие питате, ние отговаряме
В тази рубрика можете да поставяте вашите въпроси към служителите от общинска администрация Струмяни. В следващите
броеве ще получите точен и изчерпателен отговор. За целта напишете Вашия въпрос, като посочите имена и телефон за
връзка. Въпросите изпращайте на адрес: пл. “7-ми април” №1, с.Струмяни 2825, общ. Струмяни, общинска администрация,
деловодство, на фaксов ном. 07434/3105 или на е-mail: strumyani_press@abv.bg.
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Минало - незабравимо

част от архитектурен
ордер на базиликата до
с. Микрево

В

настоящият
брой ще се запознаете
с последната част от
кратката ни трилогия,
посветена
на
християнското храмово
строителство от зората
на неговото появяване периода между ІV –
VІв.
След като ви
представихме
решенията на архитектите,
създали нов ред в раннохристиянското
храмово
строителство, и по-точно във
вариантите
на
подово
настилане, предстои да
разберете и оформянето на
останалите части на храма.
Стените на базиликите,
както и подовете им, също
имат няколко вариант а на
изпълнение. Те могат да бъдат
покрити със щукатура 1 , която
може да е фигурална или
разделена на пана. Във всяко
пано е представено някакво
изображение,
което
е
изпълнено релефно или
живописно (а може и по двата
начина). Такъв е случаят с
базилика № 2 в Сандански,
Базилика № 1 в Гърмен.
Стените на базиликата до
Микрево също са били отчасти
покрити
с
изрисувани
геометрични
елементи. 2
Таванът
в
раннохристиянската базилика е
композиран на същия принцип.
Той бива:
· дървен с касети,3 като
в този случай може да
има и позлата
· мраморен
(скъпа
облицовка)
· с щукатура, която
имитира мраморните или
дървените касети, върху които
е нанесена живопис.
Като цяло този начин на украса
е античен, главно римски.
Една от причините за
важната роля на интериора в
християнските базилики е, че
християнският храм - място за
събиране на християнската
община, е олицетворение на
Църквата,
отразено
в
образната структура на
постройката. В тази връзка
раннохристиянските архитекти
продължават
така
характерните за римската
архитектура тенденции на
художествено по-изразително
вътрешно пространство.
Раннохристиянскат а
базилика се състои от няколко
последователни елемента.
Храмът се открива с двор
(атрий), ограден с колонада, в
центъра на който се намира
фонтан за обредно измиване
(водосъбирателния съд на

фонтана от двора на
нашата базилика е открит при
проучванията през 2002г и е
експониран в Музейната
сбирка). На това място, по
време на цялото богослужение
са стояли “оглашените”
(непосветените
още в
християнското т айнство) и
каещите се (прегрешилите),
които не били допускани в
молитвената зала. От атрия
следва изтеглен по ширината
притвор (нартекс, нартика) закрито
помещение,
своеобразно преддверие към
храма, предназначено за на
новопокръстени
и
за
изповядване. От нартекса
входовете отвеждат в главното
помещение на храма (наоса) разположена на основната ос
огромна зала, разделена по
дължина от няколко реда
колони на кораби (базиликата
до Микрево е трикорабна). Тук
е мястото, определено за
богомолците. Срещу входа, в
дъното на базиликата на изток
е изградена обикновено
полукръгла и полигона лна
апсида, покрита с полукупол конха. Тук са разположени
местата за свещениците и
епископският престол. Пред
апсидата, в края на кораба е
разположен олтарът - масата
за свещената жертва, над
която върху четири колони се
издига навес от балдахин
(киворий). Пред самата апсида
се устройва и триумфална арка,
придаваща величие на
възприеманата от входа
базилика.
Преди
всичко
базиликата
възприема
ориентация изток - запад, тъй
като на изток се намира
свещеният град - Ерусалим.
Олтарът в християнските
храмове сочи на изток. 4
Идеолози на това време се
стремят
да
обосноват
разпределението
на
декоративните елементи в
архитектурата на църквата и я
сравняват с вярващия човек.
Подобно на смирения

християнин с неговия
богат вът решен духовен
живот, храмът трябва да бъде
подчертано строг в екстериора
си. Ето защо в ранновизантийските храмове се
декорира предимно интериорът.
Византийското изкуство
е живо за нас. Въз основа на
византийското
изкуство
възниква и разцъфтява
изкуството в българските
земи. Ние виждаме неговия
отзвук в такива паметници като
“ Св. София “ в София,
“Старата Митрополия ” в
Несебър, “Червената църква”
край Перущица, “Еленската
базилика “ край Пирдоп и
много други. Важното за нас
обаче е, че в района, в който
живеем е построена една от
уникалните в света и без
аналог в страната /според едно
от помещенията си/ базилики.
Отново от нас зависи дали ще
успеем да я съхраним така, че
да остане нагледен пример за
подрастващите християни.

1

Гипсова замазка
В самото с начало приемането на
Християнството като официална
религия, започва постепенното му
преминаване от т.н. “таен период” към
показност. В този именно таен период
се
изобразяват
предимно
изображения на животни и растения.
Рибата е основният символ. На
мозайката от Микрево, елементите са
предимно растителни.
3
Таванът на базиликата до Микрево
най-вероятно е спадал към първият
тип, но без позлата.
4
Базиликата на „Долното Градище”,
както и малката църква, разположена
над нея – „Горното Градище”, са с
отклонение в ориентацията И-З. Двете
са отклонени в посоки североизток –
югозапад, но това не е техническа
грешка – пословична е точността на
древните майстори. Археолозите,
които проучват обекта, са на мнение,
че отклонението в посоката се дължи
на сезонно отклонение, зависещо от
различното слънцестоене през
различните сезони.
2
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Компенсиране при щети нанесени от
хищници на домашни животни
В
нашият
р а й о н
нападението
от хищници
е срещано
явление.
З а т о в а
предлагаме
на вниманието Ви
възможности
за компенсиране на
щетите. За
целта е необходимо да
бъдат спазени превантивните мерки
срещу нападения от хищници
/стадото винаги да е
придружавано от овчар и добри
овчарски кучета, добре
укрепена кошара, недопускане
на свободна паша и нощуване
на неохраняван добитък извън
селото или кошарата/.
През 2003г. сдружение “Фонд
за дивата флора и фауна”
/ФДДФ/
стартира
на
територията на общината
компенсационна кампания за
покриване на щети върху
домашни животни, нанесени от
хищници. Стопаните трябва да
съобщят на ФДФФ за щетата
в срок от 24 часа. Екип на
сдружението пристига на
мястото на инцидента и
изследва случая, съставя се
протокол, експертите вземат
трупа на “удавеното” животно
и го транспортират до найблизката
площадка
за
събиране на умрели животни
/храна за мършоядните птици/
. В зависимост от степента на
изпълнение на условията за
предпазване на стадото, екипът
на ФДФФ решава по какъв
начин да бъде компенсирана
щетата. Досега разработените
варианти за компенсиране са:

възстановяване на
жива овца или коза, съответно
в случаите, когато мерките за
предпазване от хищници са
напълно адекватни според
изискванията на природозащитната организация;
предоставяне на фураж – в
случай на щета от нападение
на хищници при не добре
спазени предпазни мерки;
подпомагане на стопанина при
снабдяване с добро овчарско
куче – в случаите, когато
липсата на куче е причина за
нападението от хищници;
подаряване на застрахователна
полица – в случай на
невъзможност за спазване на
изискванията; безплатна
консулт ация за начина на
охрана на стадото в определен
район и възможностите за
заст раховане – в случай на
редовно
нападение
от
хищници. За да се избегнат
з л о у п о т р е б и , ФД Ф Ф
компенсира до 2 животни на
случай и до 4 животни годишно
на един собственик.
За повече информация и при
случаи на нападение от
хищници може да подадете
сигнал на тел. 073/88 14 40 или
0896573841.
За предлаганите възможности за
застраховане на
домашни
животни ще ви информираме в
следващия брой.

Ученици от ОУ
“Св.Св.Кирил и Методий”
с.Илинденци

Випуск 2006
успешно приключи
учебната
година.
Осмокласниците
завършиха основното си
образование. Гордо ст на
родното училище са четирима
ученици с отличен успех – Зоя
Диманкова, Симона Кехайова,
Георги Гълъбов, Захари
Костадинов.На 19 юни 2006
година директорката г-жа
Урдова в присъствието на

останалите учители
връчи
на
учениците
свидетелствата за завършено
основно образование и им
пожела “На добър път”.
Учениците
са
направили своя избор - всички
ще продължат образованието
си в елитни средни училища.
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ДЕ ЮРЕ

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Струмяни
ГЛАВА ПЪРВА

върху общински имоти
се заплаща такса в размер на
2лв.Чл. 37. За издаване на
свидетелство за собственост
при продажба на едър добитък
се заплаща такса в размер на
5лв.
Чл. 38.
(1) За
разрешения и лицензии се
събират такси както следва:
1. за разрешения за
търговия с тютюневи изделия
се събира първоначална такса
за издаване на разрешението и
годишна такса за упражняване
на правото в следните размери:
а)
в заведения за
хранене и развлечение в
зависимост от категорията им:
- заведения с категория
1 и 2 звезди: първоначална –
100лв. и годишна такса в
размер на 5лв. на кв.м.
б) в заведения без
категория: първоначална такса
– 50лв. и годишна такса – 50
лв ;
2. за лицензии за
съхраняване и търговия на
едро и дребно на вина,
продукти от грозде и вино,
спирт, дестилирани и спиртни
напитки
се
заплаща
първоначална такса за
издаване на лицензията и
годишна такса за упражняване
на лицензионното право, както
следва:
а) за складиране,
съхраняване, лагеруване и
търговия
на
едро:
първоначална такса за
издаване на лицензията –
300лв. и годишна такса – 15лв.
на кв.м.
б) за търговия на
дребно с вина, продукти от
грозде и вино, спирт,
дестилирани и спиртни напитки:
първоначална такса – 50лв. и
годишна такса – 2лв. на кв.м.

в) търговия с вина и
спиртни напитки в заведения
за хранене и развлечения в
зависимост от категорията им
- 1 и 2 звезди:
първоначална такса – 50лв. и
годишна такса – 350лв.
- в заведения без
категория: първоначална такса
– 40лв. и годишна такса – 50лв.
3. други разрешения и
лицензии,
свързани
с
продажбата на тютюневи и
спиртни продукти – годишна
такса в размер на 50лв.
(2) Първоначалната
такса по ал. 1 се заплащат
преди
издаване
на
разрешението (лицензията), а
годишните такси – в срок до
31 януари.
(3) За годината на
издаване на разрешението или
лицензията по ал. 1 годишната
такса се заплаща в размер 1/
12 част от годишната такса за
всеки пълен месец до края на
годината, включително месеца
на издаването.
(4) Лицето не може да
започне дейност преди
издаване на разрешението.
Разрешението се издава след
представяне на документ,
удостоверяващ липсата на
данъчни задължения, както и
на
други
финансови
задължения към общината,
декларирани или установени от
компетентен орган към датата
на
издаване
на
удостоверението.
Чл. 39. Таксите се
заплащат от лицата при
предявяване на искането, с
изключение на годишните
такси.

брак, както и за
повторно издаване на преписизвлечение от акт за смърт –
РАЗДЕЛ І
6 лв.;
6. за издаване на
удостоверение за семейно
Определяне на размера на
положение – 6лв.;
общинските такси и цени
7. за издаване на
на услуги
удостоверение за семейно
Чл. 1. С тази
положение за сключване на
Наредба се уреждат
граждански брак на български
отношенията, свързани с
гражданин с чужденец в
определянето
и
чужбина – 20лв.
администрирането на
8. за издаване на
удостоверение
за родствени
местните такси и цени на
връзки – 6 лв.;
предоставяни
на
9.
за
адресна
физически и юридически
регистрация
и/или
издаване
на
лица услуги, реда и срока
удостоверения за постоянен
на тяхното събиране на
или настоящ адрес – 5 лв.;
територията на община
10. за заверка на
Струмяни.
покана-декларация
за
Чл.
2.
(1)
На
В този брой на посещение на чужденец в
територията на общината се Вашето
внимание Република България – 20 лв.;
събират следните местни представяме :
11. за заверка на
такси:
Такси за админи- покана-декларация за частно
1. за битови отпадъци; стративни услуги
посещение в Република
2. за ползване на
Чл. 35. За извършени България на лице, живеещо в
пазари, тържища, панаири, услуги по гражданското чужбина, на което родителите
тротоари, площади и улични състояние се заплащат или един от тях са от българска
платна;
следните такси:
народност - 20лв.;
3. за ползване на
1. за издаване на
12. за легализация на
детски ясли, детски градини, удостоверение за наследници – документи по гражданското
домашен социален и други 6лв.;
състояние за чужбина - 15лв.;
общински социални услуги;
2. за издаване на
13. заявление за
4. за добив на кариерни удостоверение за идентичност постоянен адрес – 3лв.
материали;
на имена - 5лв. ;
14. адресна карта за
5. за технически
3. за издаване на настоящ адрес – 3лв.
услуги;
удо стоверение, че не е
15. за всички други
6. за административни съставен акт за раждане или видове удо стоверения по
услуги;
акт за смърт – 4 лв.;
искане на граждани – 4лв.;
7. туристическа такса;
4. за издаване на
16. за преписи от
8. други местни такси, удостоверение за българско документи – 3 лв.
определени със закон.
На 14.06.2006г. се проведе
гражданство – 7лв.
Чл.
36.
По
финансиране
по
(2) На територията на
5. за издаване на производства за настаняване заседание на Общински съвет програма
ФАР
2005
общината се събират приходи дубликати на удостоверение за под наем, продажби, замени Струмяни, на което бяха взети Икономическо и социа лно
от предоставените услуги, с
раждане или за граждански
или учредяване на вещни права следните решения:
сближаване – БГ 2005/017353.10.02
“Подпомагане
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Решение №303
развитието на регионалния
Общински съвет Струмяни туризъм чрез подобряване на
до всички жители и инвеститори от община Струмяни
дава съгласието си община свързаната
с
него
Във връзка със зачестили
2. Въз основа на скицата Предварителни договори с Струмяни да кандидатства за инфраструктура” с проект:
запитвания, относно законно
–
виза
се
изготвят експлоатационните дружества финансиране по програма ФАР “Рехабилитация
на
изграждане на оранжерии, Ви
2005
Икономическо
и
социално
Инвестиционни
проекти.
за
присъединяване
към
съществуващи
пътища
–
IV
уведомяваме, че реда е
3. Инвестиционните мрежите на техническата сближаване – БГ 2005/017- клас № 10422 с.Вълково –
следния:
“Подпомагане с.Палат от км 2 + 0 до км 8 +
І. За оранжерии с площ проектите се внасят за инфраструктура, в случай че 353.10.02
развитието на регионалния 060”.
до 200 кв.м, съгласно чл. 147, съгласуване и одобрение от
обекта ще бъде захранен с ток туризъм чрез подобряване на
ал. 1, т.3 от ЗУТ.
Решение №305
главния
архитект на и вода.
свързаната
с
него Общински съвет Струмяни
1. С
документ
за
общината, за което се подава
4. След одобрението на инфраструктура” с проект: дава съгласието си община
собственост се подава молба
за скица-виза с указан начин на заявление от възложителя, проектите се подава заявление “Рехабилитация
на Струмяни да кандидатства за
заплаща се дължимата такса
застрояване.
съще
ствуващи
пътища
финансиране по програма ФАР
и се заплаща такса за издаване
2. Подава се заявление за и се прилагат следнте
с.Микрево
– с.Драката 2005 ВG 2005/017-353.10.02
на разрешение за строеж.
издаване на Разрешение за документи:
№10412 от км 16 + 5 до км “Подпомагане развитието на
При
изграждане
на
строеж, за която услуга с е
18 + 5 – III клас.
регионалния туризъм чрез
Инвестиционните
заплаща необходимата такса.
оранжерии
без
горе
подобряване на свързаната с
проекти
/
3
бр.
копия
/,
в
обем
ІІ. За оранжерии над
Решение
№304
упоменатите
документи,
него инфраструктура” с проект
и съдържание, определен с
200 кв. м.
Общински
съвет
Струмяни
по компонент 2 – ФАР ВG 2003/
1. С документ за наредбата по чл.139, ал.5 от обекта се третира като
дава съгласието си община 004 – 937.11.02: “Канализация
незаконен.
собственост се подава молба ЗУТ.
Струмяни да кандидатства за с.Илинденци”.
за скица-виза.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

изключение на тези по
ал. 1, по цени определени с
Наредбата.
(3) Не се определят и
събират цени на общински
услуги, предоставени за
всеобщо ползване.
Чл. 3. (1) Размерът на
местните такси и цени на
услуги се определя в български
лева. Местните такси са
прости и пропорционални и се
заплащат безкасово, в брой или
с общински таксови марки.
(2) Местните такси и
цените на услугите се заплащат
предварително
или
едновременно с предоставяне
на услугите, с изключение на
тези, за които с нормативен акт
е предвидено друго.

Местният парламент реши

брой 3
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В изпълнение
на
дейностите,
заложени в приетата Програма на
Ме стна
комисия за
борба
с
противообществени
прояви на
малолетни и не пълнолетни/
МКБППМН/ за 2006г. и
годишния календар на
превантивните дейности за
ангажиране на свободното
време на подрастващите се
проведоха
спортни
мероприятия. Организатори
са МКБППМН към община
Струмяни със съдействието
на РПУ Сандански, спортен
клуб “ФОРЦА”и ЕТ ”МЕТИМетоди Филатов.
Бе организиран и проведен
турнир по футбол между
учениците от началния курс от
училищата в Микрево,
Струмяни и Илинденци.
Възпитаниците
на
струмянското училище с е
представиха най-добре. На
второ място се класира
отбора от СОУ “ Св.Паисий
Хилендарски” с.Микрево, а
учениците от Илинденци
заеха трета позиция.
На всички участници се
връчиха грамоти. Всеки играч
от отбора победител беше
награден с чифт футболни
калци.
Наградите
са
осигурени от МКБППМН.
На 22.06.2006г. се проведе

колопоход за учениците от
нача лния
курс
от
училищата в Микрево,
Струмяни и Илинденци.
Колопохода бе с маршрут
с. Микрево – с. Каменица
и обратно. В с.Каменица
участниците провериха
уменията си за майсторско
управление на велосипед.
Класиране:
І-во място - Методи
Кирилов-IVкл.Микрево
ІІ – ро място - Кристина
Трендафилова III кл.
Микрево
ІІІ – то място - Борислав
Вангелов IV кл. Струмяни
За първо място
наградата беше футболен
екип, за второ място –
футболни кори, за трето
място - шапка. За всички
участници в колопохода
беше подсигурена храна и
напитки от община
Струмяни. Наградите са
осигурени от МКБППМН.

лица до 18 годишна
възраст в питейни и
увеселителни заведения
Бяха проверени осем
обекта. Комисията не е
констатирала нарушения и
не са намерени малолетни
и непълнолетни в обектите
и на обществени места
след 23ч. Становището на
комисията от проведената
проверка е, че се спазват
разпоредбите на Наредба
№1 на ОбС Струмяни от
жителите на общината.

Обучение
В рамките на проект ALAVA
“Обучение на възрастни –
добавена стойност към
работата на неправителствените организации,
изградени на основата на
местните общности” по
програма ” Сократа –
Грюндвинг
1”
на
Европейския съюз, читалище

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 юни – Рождение на св. Йоан Кръстител /Еньовден/

Контрол
В изпълнение на Заповед
№394/ 09.06.06г. на Кмета на
общината се извърши
проверка по заведения,
барове, компютърни зали и др.
на територията на община
Струмяни. Целта бе да се
осъществи контрол относно
спазване на чл.2 ал.12 и 14 от
Наредбата №1/ 2004 на ОбС
Струмяни.
Нормите
забраняват продажбата на
а лкохол и цигари на
непълнолетни
лица
и
определят реда за достъп на

23 - 30 юни 2006 г.

“Братя Миладинови” –
Микрево, съвместно с
ОбА Струмяни организира
обучение “Разработване на
проекти по програми на
Европейския съюз” 22-23
юни 2006г. в сградата на
чит а лище “Будител” с.
Струмяни. Обучаващ е
Весела Божидарова

Еньовден
–
летния
Ивановден е български
народен празник, чества се на
24 юни всяка година. На
същата
дата
източно
православната християнска
църква чества деня на Йоан
Кръстител
Единственият син на
Захарий и Елисавета - св.
Йоан, наречен Кръстител или
Предтеча, е роден на 24 юни,
няколко години преди Христос.
Той
пръв
започнал
покръстването на юдеите във
водите на р. Йордан и се заел
да прокара пътя на Христовото
учение сред юдейския народ.
Според народните
вярвания св. Иван Билкобел е
заповедник, началник на 77 и
половина болести. Срещу тези
болести е насочен и този
празник; той е и краят на
пролетта. Дотук е крайната
точка на слънцето към лятото,
оттук
то
се
връща.
На този ден не се работи.
Според народа на
Еньовден започва далечното
начало на зимата. Вярва се, че
сутринта на празника, когато

изгрява,
слънцето
“играе”, “трепти” и който види
това, ще бъде здрав през
годината.
Еньовден
е
известен и с това, че срещу
празника се извършва наймасовото бране на билки,
защото тогава те придобиват
голяма лечебна сила, която
изчезва с изгрева на
слънцето.
Еньовденските билки се
използват за лекуване на
бездетни жени, прогонват се зли
духове, правят се магии за
любов и омраза. Важен елемент
на Еньовден е измиването за
здраве във вода (на река),
лечебната сила на речната вода
се обяснява с това, че слънцето
“се е окъпало” в нея. Друг
характерен обичай е грабенето,
маменето на плода от нивите и
добитъка. Той се прави и на
Гергьовден, но е най-типичен за
този празник, като стопанинът
сам зажънва нивата си в средата
или четирите ъгъла, за да я
намери “житомамницата” вече
“обрана”. Широко разпространен е и обичаят Еньова
буля, в който участват само
моми. От предния ден, всяка
мома свива своя китка; китките

ОБЯВИ

И

се спускат в бяло котле с
мълчана вода и се оставят да
пренощуват в градина, за “да
видят звездите”. Сутринта
всички отново с е събират.
Пременяват като булка малко
момиченце (невеста за Еньо)
- 7-8 годишно. Най-силната и
здрава мома го качва на
раменете си и така цялата
дружина обикаля селото.
Често спират и задават на
Еньовата буля въпро си за
плодородието на посевите, за
цените на храните и т.н. Вярва
се, че всичко предсказано ще
се сбъдне.
След като обходят всички
махали, момите се връщат
при котлето, чак тогава пускат
Еньовата буля да стъпи на
земята. Превързват й очите с
червена кърпа и тя вади една
по една китките. При всяка
китка нарича коя мома за
какъв момък ще се омъжи и
скоро ли ще е сватбата й: За
нашия регион Еньовден /
Яновден/ с е характеризира с
изнасянето на чеиза навън да
го окъпе еньовското слънце и
като се реди в раклата
помежду му се пъха изсушено
еньовче.
На
този
ден
празнуват всички с имена
Йоан, Янко, Янка, Еньо.

СЪОБЩЕНИЯ

Сдружение “ЛРД – Голак” с.Струмяни обявява конкурс за длъжността “Ръководител на лова”.
Необходими документи:
1. Документ за завършено средно или висше лесотехническо образование, 2. Автобиография.
3. Документ за компютърна грамотност.
Документите се внасят в счетоводството на хотел “Карелия” с.Струмяни до 17:00 ч. на 14.07.2006г.
За справки тел.: 0888 59 62 33.

Поради зачестили кражби
на

ел.съоръжения,

включително

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св.Паисий
Хилендарски”, с.Микрево

и

Обявява

трасформатори,
“Електроразпределение – прием на ученици след 8 клас за учебната 2006/2007 год.
Една непрофилирана паралелка със срок на обучение четири
София област” АД клон
години.
Благоевград
умолява Прием по документи
кметовете,
кметските Документи за кандидатстване:
1.Свидетелство за завършено основно образование.
наместници и всички 2. Медицинско свидетелство.
жители на общината при
СРОКОВЕ
за кандидатстване
за записване
липса на ел. захранване в
населените места, дори и

І-во класиране
при наличие на планови ІІ-во класиране
изключвания, незабавно да ІІІ-то класиране
сигнализират

на

до 10.07.06г.
до 19.07.06г.
до 31.07.06г.

13.07. - 17.07.06г.
25.07. - 26.07.06г.
02.08. - 03.08.06г.

тел.

070010010; 07434/2066 или Училището разполага с добре оборудвана материа лна база
0888/667634 – дежурни при /компютърен кабинет с Интернет, кабинети по биология, химия,
физика, музика/.
За справки – с.Микрево, тел. 07434/3005.
ОбСС Струмяни.
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