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ПРЕЗ ЕСЕНТА В ЧЕТИРИ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА ЩЕ СТАРТИРА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИЯ

цена: 0.00 лв.

Коплексни административни услуги

На 26.06.2006г. г-н Чиликов,
Мл.експерт АФОД
Илонка Станоева
кмет
на
община
Струмяни
През
2004г. комисия от избрани
официално
подписа
община
Струмяни лицензирани,независими
кандидатства за финан- строителни инженери. Споразумение за изграждане на
сиране пред Агенция Към момента са про- система за обмен на информация между
САПАРД с идеен проект ведени процедурите за общините в област Благоевград.
за обект : “Изграждане избор на проектант и
благодарение на което
Госпожо Станоева,
на
канализационна строителен надзор и
бихте
ли
дали посочените институции
мрежа в четири населени започна последния етап
подробности
за да могат да си разменят
места
от
община избор на изпълнител на
същността
на информация и да
Струмяни – Микрево, строително-монтажните
предоставят услуги по
Споразумението?
Струмяни, Илинденци и работи. До средата на
елект ронен път. Това
Драката”.
месец юли е срока за
Става въпрос за споразумение е финала
Проектът бе одобрен закупуване и подаване на с п о р а з у м е н и е , на проект “Комплексни
и се отпочнаха проце- предложенията за уча- подписано от една а д м и н и с т р а т и в н и
дурите по изискванията стие в процедурата. През страна от Областния услуги в е-област
на Eвропейски съюз, месец август ще се управител на област Благоевград”, който бе
които
изцяло
се стартира изпълнението Благоевград, и от друга реализиран с помоща на
провеждат от Агенция на канализационната от Кметовете на общини Фондация за реформа в
“САПАРД”, с
мрежа.
от област Благоевград, ме стното самоуправление и финансова
подкрепа на Американската агенция за
международно развитие.
От 15 юни 2006год. дирекция “Социално подпомагане” започна приема
на молби-декларации за отопление с твърдо гориво. Кампанията ще продължи
С какво този проект
до 31 август 2006 год.
Целеви помощи за отопление могат да получават лица или семейства, ще бъде полезен на
чийто доход е по-нисък от диференцирания минимален доход /съгласно жителите на община
Струмяни?
таблицата/.

Целева помощ за отопление

Лица, съжителстващи лица и видове семейства

ДМДО /лв/

Лице, живеещо само
За всеки от съвместно живеещи съпрузи
Ненавършило пълнолетие дете
Лице, съжителстващо с др.лице /лица/
Лице на възраст над 70 години
Лице над 65 години живеещо само
Лице над 75 години живеещо само
Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто
Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто
Двучленно семейство
Двучленно над 70 години
Четиричленно с две деца

88,00
60,50
66,00
84,70
77,00
115,00
121,00
77,00
93,50
115,50
121,00
154,00
253,00

ДМДО – диференциран минимален доход за отопление
Лицата и семействата подават молба – декларация по образец съгласно
приложението в дирекция “Социално подпомагане” – по постоянен адрес, в която
декларират вида на ползваното отопление.
В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва
анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за
отпускане или отказ на целева помощ. На основание на социалния доклад
директора на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед за отпускане
или отказ на помощ. Заповедта по ал.3 се съобщава в 7-дневен срок от
издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната
дирекция за социално подпомагане по реда на Закона за административното
производство.

Благодарение на този
проект, в Общинска
администрация
Струмяни ще се предоставя комплекси административни услуги.
Това ще рече, че когато
на един жител от
Общината му се наложи
да получи дадена услуга
например дубликат на
акт за раждане, съставен
в Гърмен, или която и да
било община в областта,
е достатъчно да дойде в
Общинска
администрация Струмяни и да
предяви своето искане.
Готовият акт, жителя ще
получи без да е необходимо да ходи където и
да било на друго място.
По този начин ще
помогнем на хората да
спестят и време и
средства. Да не говорим
за нервите, които всеки
един от нас трупа, докато
чака някои служител да
реши да си свърши
работата.

Какъв е реда за
получаване на този
вид услуги?
За да се възползва от
възможно стите, които
предлагат този вид
услуги, е необходимо
единствено да се
попълни съответната
молба,
както
и
съпътстващата
я
декларация. Формулярите са облекчени до
минимум, така, че всеки
жител на общината може
да се справи с тяхното
попълване.
Какви са услугите,
които могат да бъдат
получени по този ред?
По този ред могат да
бъдат
получени
следните услуги:
- удо стоверение за
раждане;
- удо стоверение за
сключен граждански
брак;
- удостоверение за
наследници;
- удо стоверение за
семейно положение и
членове на семейството;
- удо стоверение за
родствени връзки;
- удостоверение, че
даден имот не е
общинска собственост;
- прекратяване на
съсобственост
в
недвижими имоти между
общината и физически
лица или юридически
лица;
- заверка на молбадекларация
по
обстоятелствена проверка;
- отписване на имот от
актовите книги за
общинска собственост.
- удостоверения за

въвеждане
в
експлоатация на строежи
ІV и V категория;
- акт за узаконяв ане;
съгласуване
и
одобряване
на
инвестиционни проекти;одобряване на подробен
устройствен
план
/ПУП/;
- разрешение за строеж.
- разрешение за търговия
с вино и спиртни напитки;
разрешение за
продажба на тютюн и
тютюневи изделия;
- категоризация на
заведения за хранене,
развлечения
и
настаняване;
разрешение
за
таксиметров превоз на
пътници.
Само
за
услуги
предоставяни
от
о б щ и н с к и т е
администрации ли
става въпрос?
Не! Освен общинските
администрации, услуги
по този проект ще
предоставят Областна
администрация Благоевград, Окръжен съд
Благоевград, Национална агенция по
приходите
/НАП/,
Регионална инспекция по
опазване и контрол на
общественото здраве
/РИОКОЗ/, Регионална
дирекция за национален и
строителен конт рол
/РДНСК/, Регионална
инспекция по опазване на
околната среда и водите
/РИОСВ/. В тази връзка,
на всеки на който му се
налага да ползва услуги
от
посочените
институции, следва да
се
обърне
към
специалистите в общинска администрация и в
случай, че исканата
услуга фигурира в
Споразумението, тя ще
му бъде предоставена в
сградата на общината.

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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Магията като неизменна част от религията на древен Египет

богинята Изида
Най-старите
религиозни вярвания на
човека от източния свят,
доколкото сме запознати,
по нищо не се различават
в основните си черти от
вярванията на хората от
останалият свят. За това,
какъв е произхода на
религията, ще ни е трудно
да изложим всички
теории в рамките на тази
статия.
Само
ще
споменем, че въпросът е
спорен и броят на
неговите
решения,
предлагани от различните
изследвачи – историци,
социолози, философи,
теолози,
е
почти
безкраен. Има факти
обаче, които могат да се
считат за общоприети и
установени. Един от тях
е, че развитието на
религиозното чувство у
човека е тясно свързано
с
развитието
на
културата му. Вярата в
божественото начало се
е зародила у човека
заедно със съзнателното
му отношение към
живота. Сигурни сме усещането, че една
велика сила ръководи
живота ни – преследва и
вас! Ние ще ви разкажем
как се е появил този усет,
вменяващ у всички хора
почит към нея. Силата
наречена религия. Като
най-ранни степени в
религиозното развитие на
човечеството могат да
се вземат няколко
водещи
елемента:
Първият и най-важен,
според
нас
е
обоготворяването на
природните сили - както
благоприятните, така и
враждебните на човека.
Природата е източника
на живот, иде алният
модел за синхрон. Всеки
човек, всяко същество е
проекция на Великото
творение – природа.
Египтяните са знаели
това и са почитали
първообраза на своя
създател подобаващо.
Към природните творения

не можем да не прибавим
и някои от основните
единици
оформящи
натуралистичния модел.
Това са видове, особено
силно поразили въображението на египтянина,
като
веднага
в
доказателство
ще
приведем
пример.
Скарабеят, който по
нашите земи е известен
като торен бръмбар.
Всички сме наблюдавали
с интерес как това
нас екомо
усърдно
търкаля “товара” си, като
с придвижването му
придава форма на
идеален кръг. Ето това,
този именно овал
подтиква египтяните да
почитат скарабея като
свещен, защото успява
да създаде идеалната
форма, олицетворяваща
слънчевият
диск.
Слънцето от своя страна
е
най-почитаният
елемент, превърнал се в
главно божество на
Египет. Вторият елемент
в религиозното развитие
е вярата, че нещата –
одушевени или не, могат
да
съще ствуват
независими
от
материята - неумиращи с
нея - което е източника
на човешката вяра в
задгробния живот.
Броят на божествените
елементи в живота на
човек бил безкраен.
Всичко в природата могло
да бъде издигнато в култ
и формите на това
почитание разбира се
взимали
тайнствен,
магически характер.
Човекът се стремял да
живее в мир и под
покровителството на
божествените сили. Ето
защо всяка група хора,
живеещи съвместен
живот, издигала от средата си един или
неколцина избрани. Те
знаели по един или друг
начин
повече
за
божествата, отколкото
обикновеният човек,
които умеели чрез
обреди и заклинания да
“ з а в л а д е я т ” 1
божеството и знаели,
поради общуването си с
него, как да го примирят
с човека. Такъв е
произхода на магьосниците, шаманите и
жреците,
главният
проводник на

религиозната мистика.
По-късно, жреците са
първите съветници и найдоверени лица на
владетеля.
Религията
е
използвана във всички
области на живота на
народа и във всички
периоди на египетската
история. Много голяма
роля в нея играе
материалната практика.
Какво
ще
рече
материална практика?
Дефиницията на това
определение се състои
само от една дума –
магия.
Няколко вида
магии са били познати на
древните
египтяни.
Принципът - търсенето
определя предлагането е
използван още в дълбока
древност. И тъй като

независимо от ерата,
епохата или века,
здравето винаги е било
най-важно за човек,
съответно и мерките за
неговото опазване са
били първостепенни по
важно ст. Такава е и
лечебно предпазната
магия. Тя е била тясно
свързана с медицината.
Египетската медицина и
особено рецептурата се
намирали на сравнително
високо ниво и въпреки
това била пропита с
магически представи.
Наред с рецептите, се
предписвали и не малко
заклинания
против
Освен
болести 2 .
предписанията
и
заклинанията, в древната
медицина, особено място
било отредено и на
магията. В епохата на
новото царство (от ХVІ
впр. Хр.) египетската
медицина, започва да

закостенява и цялата се
изпълва с магически
представи и методи. И
това е понятно –
магическата практика
била в ръцете на жреците.
Отново религията е била
намесвана,
защото
всичко е по благоволение
на боговете.
Понятието
“жрец”, както тогава,
така и сега е равно
единствено на мистика.
Към лечебната магия
била присъединена и
предпазната. Това също
не е случайно, В
древните писания се чете,
че особено много,
забележете,
се
използвали магически
средства
срещу
ухапвания от змии,
отровни
насекоми,
крокодили и различни
други хищници. Това
говори не за друго, а за

сериозен проблем с
висока смъртност сред
хорат а, причинена от
смъртоносни видове
населяващи
древен
Египет и най-вече
неумението на голяма
част от населението да
се предпазва от тях. За
лечебни
цели
се
използвали и различни
фигури, носещи в себе си
мощни предпазни сили,
така наречените амулети,
чиито копия и подобия се
изработват и носят и
днес. Лекарствата също
били приготвяни под
съпровода на ритуално
изричани магически
заклинания.
1 Завладяването е израз на
най-старата форма на магия.
2.Това е доказателство, което
е разчетено в древен
папирус от около 2000 г. пр.
Хр.,
представляващ
медицински трактат.

Възможности за селскостопанско застраховане
/продължение от бр.3/.
Един от найле сните начини за
компенсация на щети е
заст раховането.
В
настоящия
момент
конкуренцията
на
з а с т р а хо в ат е л н и т е
компании води до
предлагане на все поизгодни и достъпни
условия на застраховане.
В този брои ще Ви
представим
две
з а с т р а хо в ат е л н и
компании, които работят
на територията на
община Струмяни – HDI
ЗАСТРАХОВАНЕ
и
Д ЗИ.
Компаниите
предлагат застраховане
на животни, птици, риба
и кошери с пчели, както
следва: говеда, биволи,
овци, кози – на възраст
над 3 месеца; свине за
разплод над 6 месеца;
коне, катъри, мулета и
магарета на възраст над
6 месеца и др.
HDI ЗАСТРАХОВАНЕ
Какво
покрива
заст раховката?
Застраховката покрива
щети при смърт или клане
по
необходимо ст,
следствие на пожар,
природни бедствия,
злополуки,
заразни
боле сти, които с а
специфични за всеки вид,
незаразни и паразитни
болести.
Как се определя
застрахователната сума?
– тя се договаря между

Заст рахования
и
З а с т р а хо ват е л я .
З а с т р а хо в ат е л н ат а
премия се определя
съобразно избраните
рискове по тарифите на
З а с т р а хо ват е л я .
З а с т р а хо в ат е л н ат а
премия може да се
издължи еднократно или
на две, три вноски.
Пример:
при
заст раховането на овца
за риск от хищници
вноската е 2% от
заст рахователната сума
/ако сте определили
застрахователна сума 80
лева, вашата вноска ще е
1лев и 60 стотинки/; при
застраховане за всички
рискове – природни
бедствия,
заразни
болести и др. вноската е
от 5 до 6% от
застрахователната сума.
Сключване
на
заст раховката
–
заст раховката
се
сключва за здрави и
достигнали
застрахователна възраст и
тегло
обекти
със
застрахователна полица,
въз
основа
на
предложение-декларация,
след ветеринарен преглед
и оценка на обекта от
заст рахователя
и
ветеринарен специалист
/компаният а HDI има
сключен договор с
лицензиран ветеринарен
специалист и тази услуга
се извършва безплатно/.
Контакти:
найблизките офиси в

гр.
Петрич,
пл.
“Македония” №10, тел.
0745/6-00-80
и
0898681876;
гр.
Благо евград,
ул.
“Джеймс Баучер” №10,
тел. 073/88-28-02 и
0 8 8 9 5 0 7 2 5 4 ;
застрахователен агент за
района на община
Струмяни – Бойко Томов,
тел. 0886402711.
Б Ъ Л ГА Р С К А
Ф И Н А Н С О ВА
ГРУПА – ДЗИ
Освен общите условия
компанията предлага и
д о п ъ л н и т е л н а
застрахователна закрила
по рисковете: “загубване
на
разплодни
и
продуктивни качества” и
“падане в пропаст за
животни изкарвани на
паша в планински и
полупланински райони”.
Заст раховката с е
сключва въз основа на
писмено предложениедекларация от страна на
заст рахования, след
преглед и оценка от
страна на
застрахователя и ветеринарния
специалист. Възможно е
сключването на договор
и без ветеринарен
преглед, но до 80% от
максималната за района
застрахователна сума.
Контакти:
найблизките офиси в гр.
Сандански,
пл.
“Македония” №51, тел.
0 7 4 6 / 2 - 2 3 - 5 5 ;
застрахователен агент за

района на община
Струмяни – Борис
Чорбаджийски, тел.
0889909234 .
Общите изисквания
на компаниите са:
Заст раховката с е
сключва за срок от една
година, а по желание на
клиента и преценка на
застрахователя може и за
по-кратък срок, но не помалък от 1 месец.
Отговорността
на
Застрахователя започва
от 00.00 часа, след деня
в който е вне с ена
първата вноска, за щети
вследствие:
пожар,
природни бедствия,
злополуки и болестни
усложнения
след
раждане, а за щети в
следствие болести след
изтичане на 15-дневен
карантинен срок.
При настъпване на
застрахователно събитие,
основно задължение на
застрахования е да
уведоми застахователя и
в е т е р и н а р н и я
специалист,
като
предостави възможност
на застрахователя, да
извърши оглед на
мястото за идентифициране на обекта и
установи причините и
размера на щетата.
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ДЕ ЮРЕ

Бележити личности
Извадка

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Струмяни
Такси за детски ясли, детски градини,
домове за социални грижи, лагери и други
общински социални услуги
Чл. 22. (1) За ползване на
нието,
придетски ясли и детски дружена с документи,
градини родителите или д о к а з в а щ и
настойниците дължат преференцията.
(6) Заплащането на
месечни такси в размер
намаления размер на
на 30 лв.
или
(2) Размерът на таксата
освобождаването
от
таксата се заплаща с 50
такса
започва
от
на сто намаление за:
1. за второ дете, началото на следващия
когато са настанени две месец, следващ месеца
от
подаване
на
деца от едно семейство
декларацията.
в едно детско заведение;
Чл.23 (1). (изм. с
2. деца с един
реш.№221 от Протокол
родител;
№24/27.04.2005 г.; в сила
3. деца, чийто от 01.01.2005 год.)
родители са І-ва и ІІ-ра Лицата, ползващи услуги
група инвалидност;
в системата на ДСП,
4. за трето и заплащат месечна таксав
следващи деца;
размер
на
(3) При дублиране на съответстващата реална
право на намаление, издръжка на едно лице.
лицата ползват правото
(2) Реална издръжка
си веднъж по техен на едно лице включва
ме с ечните разходи за
избор.
(4) При отсъствие храна, инвентар, перилни
на децата таксата не и хигиенни материали,
се заплаща за времето, т ранспортни разходи,
през което те ще топлинна, ел. енергия и
от състват,
при вода.
(3) Дължимата такса
условие, че родитес
е
удържа
от личните
лите предварително са
доходи
на
лицето.
уведомили писмено
Чл. 24. Таксите по
директора на детското
този
раздел
се
заведение.
начисляват и събират от
(5) За ползване на длъжностните лица в
намаленията по ал. 2, съответните заведения и
родителите
или се внасят в общинския
настойниците подават бюджет до 10 -то число
декларация
до на месеца, следващ
директора на заведе- ме с еца, през който е
нието, придружена с
събрана.
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Вие можете да получите онаследен трудов стаж
от Вашите родители, работили като членкооператори на ТКЗС
За да онаследите
т рудов
ст аж
е
н е о б х о д и м о
родителите да имат
достатъчно отработени трудодни, за да
може остатъка над
определения минимум
да Ви бъде ДАРЕН.
При наличие на
отработени
над
минимума трудодни
Вие
трябва
да
представите следните
документи, за да може
да Ви бъде издадено
удостоверение:
1. Копие от
удостоверение за

за наследници, ако
наследодателя

е

починал;
Копие

от

документ, с който да се
удостовери сключване
на граждански брак на
лицето,което ще ползва
въпросния стаж, за да
се установи напускане
на домакинството;
3.

Нотариално

заверено споразумение
на

членовете

на

домакинството

за

преотстъпване

на

стажа.

На 06.07.2006
година се навършват 111
години от смъртта на
великия
български
революционер, поет и
държавник – политик,
начертал до голяма
степен европейския
проект на общественото
развитие на България,
Стефан
Стамболов.
Съсечен е в центъра на
София посред бял ден на
2 юли 1895г. от наемни
убийци на неговите многобройни политически
опоненти с невиждана
жестоко ст,
сякаш
насочена да унищожи не
толкова
неговата
простосмъртна самоличност, а безсмъртния
дух на мечтата му – да
види родината единна,
силна и просперираща
част от силна Европа.
Дори и в онези временна
на отдавна изтеклия ХIХ
век, когато политическите убийства са били
“изпитано” и често
използвано средство за
решаване на политически
проблеми и в по-модерни
от нашата държави, като
например
Белгия,
демонстрираната
жестоко ст
изумява
цивилизования свят , а
убийството
на
“българския политик,
притежаващ таланта на
Бисмарк”, “един велик
човек, горд непоколебим,
твърд и силен”, “найвеликия държавен мъж
на България”, бива
широко отразено на
страниците на найчетените издания на
света. Във връзка с тази
годишнина заслужава да
бъде припомнено кой е
Стамболов.
Виден
участник в национално-

освободителното
движение, сподвижник на
Левски и Ботев, единот
организаторите
на
Априлското въст ание,
Стефан Стамболов се
изявява като найавторитетната личност в
политическия живот на
следо свобожденска
България.
След
Освобождението
натрупва управленски
опит като народен
представител
и
Председател
на
народното събрание и
пръв
регент
след
абдикацията
на
Александър I.
Стефан Стамболов е
българският държавник,
който прозира, че т.нар
“освобождение” е опит на
руската империя да
превърне България в
протекторат, за да се
добере до Босфора,
отколешна цел на руския
империализъм. Политиката
му
се
характеризира от идеята
да брани българската
независимост и национален интерес на всяка
цена.
Стамболов
завързва добри политически отношения с
турския султан, за да се
противопостави
на
Сърбия и Гърция - главни
противници
на
българщината
в
Македония. Той умело
противопоставя Турция
на Русия, която подкрепя
сръбската пропаганда в
М а к е д о н и я .
Стамболовата политика
на натиск, съчетан с
приятелски отношения
спрямо Турция, води до
признаването
на
българите за преобладаващо население в
Македония и до създа-

ване и
укрепване
на независими
българс к и
църковни и
културни
институции,
ко и то
събужд а т
българския
национализъм
в тази
все още подвластна на
султ ана
част
от
България. Тази политика
е
съчетана
с
изграждането на модерна
армия по европейски
стандарти, която да
изпълни задачата на
национално обединени.
Стефан
Стамболов
провежда политика на
твърдост и лавиране
спрямо Великите Сили в
името на националния
интерес. Така той успява
да сключи изгодни заеми,
с които да създаде
модерна армия, и важни
за българската икономика търговски договори.
Стамболов превръща
България от турска
провинция, застрашена да
стане руска губерния, в
модерна европейска
държава.
Чрез
далновидната
си
политика Стамболов
налага един политически
курс, който превръща
България
в
първа
регионална и гарантира
нейното превръщане в
европейска
сила.
Държавната политика
наСтамболов води до
бурен икономиче ски
растеж,
подем
на
българското образование

Нова социална услуга

родствена връзка или

2.
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От 1 юни 2006г.
стартира
съвместен
проект
“Помагащи
ръце” между Фондация
“Звезда на надеждата” София и дирекция
“Социално подпомагане”
- Струмяни. Ще бъде
назначен един социален
консулт ант, който ще
изпълнява надграждаща
функция в дейността на
дирекцията и ще обхване
категорията лица, които
не отговарят на “буквата
на закона за социалното
подпомагане”.
Целевата група са
лица с увреждания,

самотни възрастни хора
и деца в риск на
територията на община
Струмяни.
Функциите, които ще
изпълнява социалният
консултант са:
*
При
нужда
периодично
ще
посещаване самотни
възрастни
хора
и
инвалиди, за който няма
кой да полага грижи;
* Закупуване на
хранителни продукти;
* Закупуване на
лекарствени средства;
* Заплащане на
текущи сметки;
* Придружаване

до местната здравна
служба;
* Подпомагане при
снабдяването
с
отоплителни материали;
* Съдействие при
административноправните проблеми;
Издръжката на
социалният консултант
изцяло ще бъде поета от
донори холандци, но в
ежедневната си работа
ще бъде пряко подчинен
на директора на дирекция
“СП” Струмяни и ще
съгласува действията си
с Фондация “Звезда на
надеждата” .

и култура.
Приетият по негово
предложение от Петото
обикновено народно
събрание Закон за
изтребление на разбойничеството,
чрез
правното действие на
който набързо се слага
край на ширещата се по
онова време в България
престъпност; Законът за
сключването на търговските договори, насочен
към стиму-лиране на
българския износ в
чужбина; строителството
и бързото влизане в
действие на железопътни
линии,
пътища
и
пристанища в Бургас и
Варна; откритата в
Пловдив
Първа
българска земеделопромишлена изложба и
земедело-промишлен
събор /съществуваща до
днес като Пловдивски
панаир/, чрез които се
цели превръщането на
традиционното българско
натурално стопанство в
модерна
пазарноориентирана икономика.
Пак по това време на 8ми декември 1888г. се
приема Закон за отваряне
на Висше училище в
София, съще ствуващо
до днес и познато като
Софийски университет.
Днес, вглеждайки се в
личността и делото на
Стефан
Стамболов,
бихме могли да кажем:
де да имаше повече
такива българи, които
така да работят и мислят
за България, както
Стефан Стамболов.
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СВЕТОВНА
След изиграните осминафинални срещи, въпреки че не впечатлява с
играта си, Бразилия
остава фаворит според
световните
букмейкърски къщи за спечелването на световната

титла по футбол в
Германия с коефициент
3.25. Следват двата найдобре представящите се
отбора на турнира
Аржентина и домакините
от Германия, съответно

с коефициенти 4.50 и 5.50.
За другите отбори са
определени следните
коефициенти- Англия6.50,
Италия
–
7.50,Франция-12.50,
Португалия-17.00, докато
аутсайдера Украйна
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КУПА

е с коефициент 51.00. Ето
и резултатите от осминафиналите:
Германия - Швеция - 2:0
Аржентина–Мексико- 2:1
Англия – Еквадор – 1:0
Португалия-Холандия– 1:0

Италия – Австралия – 1:0
Швейцария – Украйна 0:3
Бразилия - Гана 3:0
Испания – Франция 1:3.
Днес от 18:00ч. с двубоя
между Германия и Аржентина започват чет-

въртфиналните срещи.
Другите двубои от тази
фаза са: Италия-Украйна
също днес от 22:00ч., а
ут ре са
двубоите
Англия – Португалия и
Бразилия – Франция.

Данъчен
календар

На добър час, скъпи наши деца!
На незабравим въпроси и занимателните задачи. А когато
празник десет деца от запяха “…Сбогом, сбогом, детски рай…” и
с.Илинденци
се поднесоха направените от тях ветрила разделиха с детския рай
на ЦДГ “Радост”.
Той
бе
организиран
под
формата на изпит-игра,
на който цял час децата
доказаха пред своите
семейства,
че
са
пораснали, знаят много,
могат още повече и
заслужено отиват в I –
ви клас. Усмивки
предизвикаха остроумните отговори, които
децата даваха на
зададените им весели

ОБЯВИ

ПОКАНА
На основание решение
№ 283 и 284 от Протокол
№36/ 31.03.2006г. на ОбС
Струмяни,
община
Струмяни
отправя
настоящата покана до
всички потенциални
партньори
(бизнес
организации,
НПО,
социални структури и др.)
за представяне на проект
за дългосрочно управление и експлоатация на:
- парк Байкал, находящ се
в с. Микрево, община
Струмяни, в близост до
река Струма, с площ от
10 дка.;
- спортна база с.Микрево
с площ от 35 дка. и
спортна база

с.Струмяни, с площ
над 8000 кв.м. Изисква
се към проектите да
бъде приложен примерен
бизнес план с инвестиционните намерения като
това може да се
осъществява
и
с
финансиране от различни
програми.
Разработките се представят в деловодството
на ОбА Струмяни в
едномесечен срок от
публикацията.
Оферентите ще бъдат
поканени на преговори за
определяне на бъдещо
партньорство между
общината и частния
партньор.
ОбА Струмяни

ОБЯВЛЕНИЕ
Общ ина Струмяни
уведомлява жителите на
с.Микрево и общината, че
обект“Преноснаел.проводна
мрежа 20 КВ” към обект
МВЕЦ“Микрево”,местонахожде ние
м-т а
“Ал илчова

чука”, земли ще на
с.Микрево,
Община
Струмян и, ще бъде
по ставен
под
нап режение
за
72
часови
проби
от
10. 00ч . на 29. 06. 06г. до
10.00ч. на 02.07.06г.

И

с ъ р ч и ц а
просълзиха
персонала,
грижил се за тях
цели
четири
години. На края
директорката

Изисквания:
Краен срок за плащане
на втората от четирите
вноски за данъка върху
недвижимите имоти за
2006 година е 30 юни.
Санкции:
За неплатилите в
сроковете за доброволно
плащане, неудържаните
или начислените и
г-жа Делева и г-жа удържаните,
но
Митева връчиха на всяко невнесени в срок
дете Удостоверение за публични вземания
завършена
подгот- /данъци/, се дължи
вителна група и книжка с законната лихва, като
лихва върху лихва не се
любими приказки.
дължи.

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.

ВАЖНО

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

Поради зачестили кражби на

Обявява

ел.съоръжения, включително и
т р а с ф о р м а т о р и ,
“Електроразпределение – София
област” АД клон Благоевград
умолява кметовете, кметските
наместници и всички жители на
общината при липса на ел.
захранване в населените места,
дори и при наличие на планови
изключвания, не забавно да

прием на ученици след 8 клас за учебната 2006/2007 год.
Една непрофилирана паралелка със срок на обучение четири
години.
Прием по документи
Документи за кандидатстване:
1.Свидетелство за завършено основно образование.
2. Медицинско свидетелство.
СРОКОВЕ
І-во класиране
ІІ-во класиране
ІІІ-то класиране

за кандидатстване
до 10.07.06г.
до 19.07.06г.
до 31.07.06г.

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

сигнализират на тел. 070010010;

07434/2066 или 0888/667634 –
дежурни при ОбСС Струмяни.

Училището разполага с добре оборудвана материална база
/компютърен кабинет с Интернет, кабинети по биология, химия,
физика, музика/.
За справки – с.Микрево, тел. 07434/3005.
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