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КОНКУРС

ОБЩОСЕЛСКИ СЪБРАНИЯ

Във
връзка с
коледните
и
новогодишни
празници
Общинска
администрация Струмяни обявява конкурс за найдобре украсена къща и обществена сграда
или улица. Най-добрите ще бъдат наградени
както следва:
Частна къща – мобилен телефон ;
Обществена сграда или улица – 300 лв.
Заявка за участие в конкурса – на тел.
080011421 или 31-08.

Чрез страниците на в.
,,Струмяни” Ви информирахме за провеждането на общоселски събрания на територията
на общината с общинското ръководство На
проведените в с.Микрево,
с.Струмяни и с.Илинденци събрания се обсъдиха
основните и наболели
проблеми на жителите, а
именно: изграждането на
канализацията, чистотата на населените места,
замърсяването на земеделските земи, поддържането на напоителните системи, снабдяването на населението с
дърва за огрев, качестЗа всички Вас, които
вото на здравеопазваносите в сърцата си
нето, както и проблема
тръпката от наближасъс селските казани в с.
ващите празници и
Илинденци. Присъстважелаете Дядо Коледа
щите на събранията осда зарадва любимите
танаха удоволетворени
ви същества, като
от поетия от кмета на
достави по домовете
общината ангажимент за
ви
подаръци
в
цялостното изграждане
Коледния ден, обадете
на канализацията в тези
се на тел. 080011421 или 3108 за записване и села до средата на
допълнителна информация.
следващата година.

Родители, доставете
щастие на децата си!

Почти навсякъде
хората предлагаха успоредно с
канализацията да
се подменя и водопроводнат а
мрежа,но на този
етап общината не
е в състояние да
финансира
подобен проект.
Бе разяснено, че
има проблеми,
като снабдяваКмета Валентин Чиликов отговаря на въпросите
нето с дърва,
поставени от населението в общината
напоителни системи и каче ството на
здравните услуги, разре- МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
шаването на които не са
На 09.12.2006 г в на в състезанието взеха
в правомощията на кмегр. Сандански се проведе участие ученици от пети
та на общината.
Уведомяваме Ви , че Коледно математическо и седми клас от СОУ
събрания ще бъдат про- състезание. То се про- “Св. Паисий Хиленведени и в останалите вежда за пети пореден дарски” с. Микрево и
села и призоваваме към път в един и същи ден за второкласници от ОУ
активно участие гражда- цялата страна, целта е да “Св.Св.”Кирил и Метоните. Няма неразрешими се популяризира науката дий с.Стрмяни. Те се
проблеми – има пробле- математика. Организа- представиха достойно.
ми, които не са поставени тор е Съюзът на матема- Благодарим на Общини предложени за раз- тиците в България. Тази ска администрация за
годиосигурения превоз.
решаване.

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

На 21 ноември от 18.00ч. в салона на читалище,,Братя Миладинови”,
с. Микрево ще бъде изнесен КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ с участието на детските
танцови състави от общината, женските певчески групи от с. Струмяни и с.
който идва на родителска Микрево и деца от ОДЗ ,,Снежанка” и СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”. За
среща в нетрезво със- желаещите от Струмяни и Илинденци да посетят концерта ще има осигурен
тояние, изнервен и транспорт.
неспособен да разбере,
дори отрича проблемното
Да посрещнем заедно настъпването на Новата
поведение на детето си.
2007г. и членството на България в ЕС !
Откъде да започнем – от
родителя или от детето?
от 23 ча- Ще се лее музика и вино,
Когато ги запознаваме с
са на пл. късметлиите ще се
Правилника за дейността
” С е д м и радват на късмета си
на училището на родиап р и л ” с . изтеглен от традицителски срещи, те смятат
Струмяни онната баница с късмети,
нещата за смешни и безна праз- а всички заедно ще тръпсмислени или прехвърлят
н и ч н о нат в очакване големите
топката за изпълнение
у в е с е - предметни награди от
задълженията на учениление по Новогодишната томбола
ците само в наши ръце?
с л у ч а й да споходят именно тях.
Н а блюд е н и я т а
н а с т ъ п - Желаещи да се вклюни като педагози показването на чат в играта на късмета,
ват и друго – деца, които Общинска администра- Новата 2007г. и приобща- ще могат да закупят
в къщи са ограничени и ция Струмяни кани вси- ването на страната ни билети на стойност 2 лв.
чки жители и гости на към европейското се- от всички кметства след
продължава на стр.2
15.12 2006г.
общината на 31.12. 2006г. мейство.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?...
Знаем, че училището е
отражение на обществото. Преди немного време училището беше институция, която всеки
посещаваше, за да се
обогати, да се изгради
като личност и да се
подготви за истинския
живот с реални възможности да поема отговорност. Днес голяма част
от децата посещават
училище, за да покажат
новите си дрехи, новия
телефон, които им осигуряват родителите. В това
трудно време, когато
много българи гладуват,
как парите не стигат за
учебници и учебни пособия, а ви остават за скъпи телефони и маркови

дрехи, които правят
учебниците безинтересни, часовете скучни.
Къде отидоха ценностите, в какво се измерва
днешния морал, какво е
важно и значимо за младите хора, докъде смятат, че ще стигнат, как
ще се реализират в реалния живот.
Но винаги има
надежда! Тези ученици,
макар и малко на брой,
които показват добро
възпитание, високи знания и стремеж за успехи,
са нашето ежедневно
вдъхновение, заради
което си струва жертвата
да си „даскал” днес.
Можем ли да превъзпитаме дете на родител,

Вие питате, ние отговаряме
В тази рубрика можете да поставяте вашите въпроси към служителите от общинска администрация Струмяни. Ние имаме грижата в
следващите броеве да получите точен и изчерпателен отговор. Какво трябва да направите ? Само напишете вашия въпрос, посочете
имена и телефон за връзка. Въпросите изпращайте на адрес: пл. “7-ми април” №1, с.Струмяни 2825, общ. Струмяни, общинска
администрация, деловодство; на факс 07434/3105 или на е-mail: strumyani_press@abv.bg.
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ФАКТИ
Първи стъпки за сформиране
на БЧК в общината
В предишен брой
на вестника Ви запознахме с участието на
наши младежи в обучението за доброволци към
Младежкия БЧК. Сега
ще раезберете, че с тези
първи стъпки ние сме се
приближили до основната
цел – да се създаде
Младежки клуб, който
да работи на територията на община Струмяни, а за в бъдеще да
се сформира и Младежки
авариен екип (МАЕ),
които да помага при
кризи, бедствия и аварии.
В Благоевградска област
има сформиран само един
МАЕ за момента и той е
в Благоевград.
Първо ще кажем
няколко думи за БМЧК и
неговите основни дейности.
Това е доброволна младежка организация, която
е неразделна част от
Българския
Червен
кръст и принадлежи към
Международното младежко червенокръстко
движение. Чрез своите
доброволци в цялата
страна и посредством
своите програми за обучение, дейности и услуги,
БМЧК утвърждава хуманитарните ценности сред
децата и младежите,
работи за намаляване на
социалната и здравната
им уязвимост и извършва застъпничество за
подобряване на благосъстоянието им. Младите доброволци на
БМЧК работят в клубове, организирани в
учебните заведения
(училища, университети),
по местоживеене, както
и по интереси. В страната
до момента има създадени 273 клуба, в които
работят над 4 500 членове и доброволци на организацията. Всеки един
клуб определя приоритетите на своята дейност
в областта на социалните
дейности, обучението по
първа

помощ, здравното образование, разпространението на идеите и принципите на Червенокръсткото движение и др.
Неговите основни дейности са:
С о ц и а л н о - п омо щ н а
дейност - организира
предоставянето на храни,
дрехи и играчки на различни социални домове
за деца и младежи. Чрез
своите благотворителни
кампании БМЧК цели да
стимулира благотворителността за деца;.
Първа помощ
обучението
на
младежите в оказ-ването
на първа помощ е една от
традиционните дейности
на
БМЧК.
Съществуващият договор с
Министерството на образованието и науката на
Република България за
работа на БМЧК в училищата позволява доброволци на организацията
да обучават учениците
от прогимназиалния и
гимназиалния курс по
първа помощ.
Здравната просвета:
Младите хора проявяват
особен интерес и
желание за работа за
превенция на СПИН и
други болести, предавани
по полов път, превенция
на наркоманно рисковото
поведение и на тютюнопушенето. БМЧК организира и осъществява кампании около всички значими дати, свързани с
борба със СПИН.
За МАЕ основното е ,
че те не участват в
директни спасителни
действия по време на
бедствия, а подпомагат
действията на спасителните и професионалните
екипи (ПСС, ВСС и
ППБ) в т. нар. зелена
зона на бедствието, т.е.
извън неговата периферия. В момента в страната има шестнадесет
подготвени Младежки
аварийни екипи, намиращи се в следните област-

ни градове: Благоевград,
Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово,
Кюстендил, Монтана,
Пазарджик, Плевен,
Пловдив, Русе, Смолян,
София, Търговище и
Шумен. Дейността на
екипа се ръководи от
командир (капитан) и
заме стник командир.
МАЕ се състои от два
под екипа: основен (510души), в който се
включват добре обучени
до-броволци, навършили
18
години
и
подготвителен (7-10
души), състоящ се от
доброволци, които не са
навършили 18 години или
са нови в структурата.
За
участието
на
последните се изисква
декларация за съгласие
от родител.
МАЕ работят в три направления: преди, по време
и след бедствието. Преди бедствието дейностите на МАЕ са насочени към подготовка на
населението за реакция
при бедствия, аварии и
катастрофи, чрез лекции,
демонстрации и симулации в училища, фирми,
институции и др., разпространение на информационни материали и т.н. В
случай на бедствие МАЕ
се включват в осигуряване на подслон, храна,
топли напитки и вода за
спасителните екипи и
пострадалите; събиране
на база данни за пострадалите; оказване на първа долекарска и първа
психологична помощ;
помощ при изграждането
на пунктове и палаткови
лагери за пострадалите и
др. След бедствието усилията на МАЕ са съсредоточени основно в оказване на помощ на общността в процеса на
възстановяването
й
Всички дейности в “спокойните периоди” (без
бедствие) се ръководят
от командира на МАЕ,
като се съгласуват с Директора на Секретариата
на Областния съвет на
БЧК, от който могат да
получават подкрепа и
насоки за развитието си.

ПРОВЕРКА ЗА ВЕЧЕРEН ЧАС
На 09.12.06г./събота/,
след 22:00 часа, в
изпълнение на Заповед
№625/08.08.06г. на Кмета
на общината, се проведе
проверка по заведения,
барове, компютърни зали
и др. на територията на

Община Струмяни за
спазване на чл.2 ал.12, 14
и 15 от Наредбата №1/
2004 на ОбС Струмяни.
Посетените бяха
пет обекта в селата
Струмяни, Микрево и
Илинденци и бе съставен

списък на непълнолетните лица, нарушили
Нарeдба №1 на ОбС
Струмяни, а именно:
1.Сотир Димитров Иванов, 16 годишен,
от с. Илинденци. Към
момента на проверката,

ЗЛАТКА СУЛТОВА ИЗЛИЗА В ПЕНСИЯ
Дългогодишния служител в служба ГРАО в
общинска администрация
Струмяни Златка Султова събра колегите си и
ги почерпи по случай излизането й в пенсия с
известните си вити баници, пити, деликатеси и
много други вкусотии.
Тържеството уважиха и
всички кметове и кметски наместници от населените места на общината, някои от които са
работили дълги години с
нея.Целият екип на

Уважаеми читатели на
вестник „Струмяни”, в
последните няколко броя
на вестника бе повдигната темата за агресията у подрастващите –
прочетохме мнението на
издаващите вестника,
разбрахме и становището на една загрижена
майка.
Съгласни сме с
нейното мнение, че
основният виновник за
насилието е семейството. Според резултатите
от наскоро публикувана в
медиите анкета всеки

общинска
администрация
благодари на
Султова
за всеотдайната й
работ а,
като ще
запази
приятни
спомени
за своята колежка, и й
пожелава преди всичко
здраве и
родител отделя на детето си средно по една минута на ден. Браво на нас,
родители! Стига ли ни
тази минута, за да кажем
всичко, което един родител трябва да каже на
своето дете – да изслушаме детските проблеми, да споделим радостта му, да го утешим в
огорчението, да изградим нормалните човешки
ценности, да го научим
на морал и отговорност…
Много дълга трябва да е
тази минута. Родителите
обаче отричат своята
отговорност и вина за
тази лавина от агресия.
Виновни са всички други
– телевизията, компютърните игри, Интернет,
приятелите, улицата,
училището. Да, родителят не може да бъде до
своето дете по 24 часа в
денонощието,но ако в
малкото време, което
прекарваме заедно, не
сме пасивни, ако неуморно повтаряме едни и
същи добри и правилни
съвети, ако самият родител има правилно отношение към живота,

в 22:30 ч., непълнолетния
се намираше пред училището в с. Илинденци.
2. Иван Димитров Трайков, 16 годишен,
от с. Илинденци. Към
момента на проверката,
в 22:30 ч., непълнолетния
се намираше пред училището в с. Илинденци.
3. Илиана Бойкова Недялкова, 17 годишна, от гр. Сандански.
Към момента на проверката в 22:50ч. непълнолетната се намираше в
бар “Белица” в с. Илинденци, като това й е второ
нарушение.
4. Веселина Йорданова Лазарска, 16 го-

дишна, от с. Микрево.
Към момента на проверката, в 23:10ч. непълнолетната се намираше
пред Бар “Емона” в с.
Струмяни.
Ще бъдат съставени актовете за установяване на административно нарушение, на
родителите на непълнолетните лица и на заведенията, в които към момента на проверката са
били допуснати непълнолетни лица след определения вечер час, на
основание чл. 16 от
Наредба №1/2004г. на
ОбС Струмяни.

пренос от стр.1

КЪДЕ СМЕ ...
родителите се отнасят с
прекомерна строгост и
заповеднически тон при
общуването, пренасят в
училище този модел на
поведение, като държейки се началнически стигат до конфликти, които
разрешават с насилие,
грубост и агресия. И това
са същите тези “послушни” деца.
Група учители

“НЕ НА
НАСИЛИЕТО”
ПО ТЕМАТА

спокойни дни в заслужен
отдих и да се радва на
внуци и правнуци.
ако със своите действия
родителят е положителен
пример за подражание и
обърне внимание на езика, с който общува детето
им, тогава няма как положителните резултати
да не дойдат, макар и
бавно, макар и малко по
малко. Има смисъл да
отделяме повече време
на децата си – нали те са
най-голямото ни богатство. Да не забравяме, че
тези деца са бъдещето
ни, че те ще градят това,
за което ние не сме
имали сили или време. На
какво ги научихме? Да
удрят и обиждат всеки,
който ги „дразни”? Да
решават проблемите със
сила? Да се бият просто
ей така? Арогантното
поведение е техният идеал, нецензурните изрази
заместват „добър ден”.
От кого ли се учат?
Нека всички заедно с
общи усилия променим
нещата. Можем, но заедно, единни в целите, които си поставяме, единни
за средствата, с които
ще постигнем тези цели.
Група учители
Уведомяваме Ви, че
ОбА Струмяни ще бъде
безкомпромисна към
нарушителите на установените правила и
норми от всякакво естество. Чрез засилен
контрол и санкциониране
ще

бъде

повишена

гражданската позиция на
всеки един от жителите
на общината. Напомняме, че правата и задълженията, произтичащи от
законите и нормативната
уредба като цяло, важат
с пълна сила за всички и
следва да се спазват от
всеки един от нас.
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РАБОТНИ СРЕЩИ
пунктове за селскостоЕкспертите от Местната
панска и горскостопанинициативна група заседаваха… ска продукция;
На 12 декември
2006 година в Читалище
“Будител” с. Струмяни
се проведе работна среща на Експертната група
към МИГ “Кресна и
Струмяни – развитие без
граници”. Целта на срещата бе да бъдат формулирани мерките и проектните идеи по ос 1 от
Националния стратегически план за развитие на
селските райони.
Мярка 1.1 Обучение на
земеделски производители и желаещите да
стартират в земеделския
бизнес:
-маркетингови умения;
-нормативни изисквания;
-съвременни техно-логии
и иновации;
-качество и безопасност
на храните.
Мярка 1.2. Информиране
и консултиране на млади
фермери за постигане
изискванията за финансово подпомагане:
-предоставяне на информация;
-осигуряване на консултантска помощ;
Мярка 1.3. Подпомагане
модернизирането материалната база на селскостопанството:

-създаване условия
за уточняване развитието на пасищното
животновъдство;
-подпомагане
модернизирането на
сгради и оборудване
за селско стопанството;
-подържане на селскостопанските пътища;
-създаване условия
за устойчиво развитие на пасищното
животновъдство
Мярка 1.4. Дейности
свързани с подържането
на горите и достъпа до
тях:
-защита от вредители,
пожари и болести по
горите;
-подържане на горските
пътища;
Мярка 1.5. Повишаване
добивната стойност на
произвежданата в района
селскостопанска и горскостопанска продукция:
-информиране на населението относно възможностите за реализиране на
странични ползвания на
горския фонд;
-стимулиране производството на биологична и
екологична продукция;
-подпомагане изграждането на изкупвателни

-подпомагане възстановяването и модернизирането на млекопреработвателни предприятия
в района.
Мярка 1.6. Подпомагане
преструктурирането на
личните стопанства:
-осигуряване на професионално обучение;
-консултиране за получаване на финансова помощ;
Мярка 1.7. Стимулиране
и подпомагане създаването на сдружения в
селското стопанство и
местните структури на
национални организации.
Мярка 1.8. Разработване
и защита на запазени
търговски марки за
селскостопански продукти произвеждани в района:

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПТИЦИТЕ ПО НАТУРА 2000
На 11 декември /понеделник/ 2006 г. в Благоевград се проведе среща за представяне на
мрежата от защитени
зони за птиците, попадащи на територията на
Благоевградска област и
разясняване на въпроси,
свързани с европейската
екологична мрежа НАТУРА 2000. Организаторите на мероприятието
Регионална инспекция по
околната среда и водите
(РИОСВ)-Благоевград
по инициатива на Министерство на околната среда и водите и Българско
дружество за защита на
птиците бяха поканили
представители на местната власт, Районно
управление на горите
(РУГ), държавните лесничейства, дирекции на
националните паркове,
служба за съвети в земеделието, служба по кадастъра, регионални структури на Разплащател-

ната агенция към Министерство на земеделието
и горите (МЗГ), регионални служби на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) и др. Съгласно изискванията на
Европейския съюз, към
датата на присъединяването си България трябва да е представила пред
Европейската комисия
списък на българските
места, които да бъдат
включени в Европейската
мрежа от защитени зони
НАТУРА 2000. Десет са
потенциални защитените
зони за птиците, част от
европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000 на
територията на Благоевградска област. Определените зони са “Кочериново”, Бобошево”, “Рила”, “Пирин”, “Кресна”,
“Рупите”, “Мелни-шки
пирамиди”, “Славя-нка”,
“Места” и “Западни Родопи”. С изграждането на

защитени зони за птиците
и включването им в
мрежата Натура 2000 ще
се гарантира дългосрочно опазване на биологичното разнообразие, ще се
осигурят достатъчно по
площ и качество места за
размножаване, хранене и
почивка при миграция на
дивите птици и ще се
ограничи негативното
антропогенно въздействие спрямо тях.
Включването на земи,
гори и водни площи в зона
от “Натура 2000” не променя собствеността им и
не въвежда пълна забрана за строеж или други
дейности.
Инвестиционните намерения в местата от “Натура 2000” ще подлежат
на специфична оценка за
въздействието им върху
околната среда, като по
този начин ще се гарантира опазването на редките видове и местообитания.

15 - 22 декември 2006 г.

ЛЮБОПИТНО
Витаминно- отколкото до хищниците.
-местен сорт, грозде и •
минерален
Липсата на животински
вино “Керацуда”;
нокти и слабата конценГлавното предимство на трация на солна киселина
този вид хранене се в стомаха може да се
приеме
за аргумент, че
природата
е лишила
човека
от “инструментариум” за
усвояването
състои в това, че в ор- на месото. Освен това,
ганизма постъпва голямо дължината на червата на
количество минерални хищниците е 3 пъти по-нетрадиционни за стра- вещества и витамини от дълга от дължината на
ната плодове, характерни група С и Р, бета-ка- тялото, докато при чоротин, магнезий. Затова века и тревопасните - 6
за района;
-сиво искърско говедо и вегетарианците за раз- пъти и повече. Затова от
млечни продукти от него; лика от любителите на организма на хищниците
-каракачанска овца и месото като правило по- месото се извежда порядко страдат от сърдеч- бързо, като не се отделят
продукти от нея.
Последната се- но-съдови заболявания и токсини и не се
сия на МИГ “Кресна и атеросклероза.
Струмяни – развитие без
граници”, която ще бъде • Енери учредителна ще се гетичен
проведе в читалище
“Будител” с. Струмяни При зана о9. 01.2007год. от 9.00 седналия
начин на
часа.
Каним всички ж и в о т,
Вас жителите на община к о й т о
Струмяни да присъства- с ъ в те на нея и да доприне- ременнизатруднява работата на
сете със своите идеи и ят човек
води,
е
напълно
достабъбреците.
мнения за развитието на
тъчна енергията, която
района.
Разчитаме на вегетарианците полу- Разбира се, противниците
чават от
Вашето присъствие!
на вегетарианството
също поставят редица
въпроси, свързани със
здравословното състояние на човека.
Вегетарианството съще- зеленчуците. При баланствува още от древни сирано хранене организ- Във вегетарианската
времена. Не са консу- мът получава необходихрана липсват опремирали месо Питагор и мото количество витамидревноегипетските жре- ни и минерални вещества делени веще ства. Ако
недостигът на белтъчини
ци, участвали в опреде- и без месо.
може да се компенсира с
лени мистични ритуали.
употребата на орехи и
Европейците “откриват” • Етичен
вегетарианството през
бобови култури, то това
40-те години на 20 век, “Ако хората знаят какво е невъзможно да се
макар първото вегета- става в кланиците, те постигне при недостиг на
рианско общество да се никога не биха яли месо”, аминокиселини. Поради
появява още през 1847 г. твърдят вегетарианците.
отказването от млякото и
във Великобритания.
От чисто икономически млечните продукти,
съображения животните организмът не получава
Често вегетарианството
е следствие на опреде- наистина често са поста- витамин В2. Възрастлени религиозни, мистич- вени в антихуманни ните вегетарианци изпитни или философски убеж- условия. Тук обаче става ват и недостиг на йод.
дения. В много страни то дума за здравословно
се практикува и като или не хранене.
От голямо значение е и
оздравителна практика,
климатът. Все пак
лишена от идеологическо • Физиологичен
вегетарианството се е
натоварване. Но дори в
зародило в южния топъл
този си вид вегетариа- Този аргумент е един от
климат. Колкото по на
нството предизвиква най-спорните. Особеномного спорове и въпроси. стите на човешката ана- север живеят хорат а,
по-малко
томия и физиология толкова
Вегетарианците най-чес- показват, че човекът е плодове и зеленчуци ще
то посочват следните ар- по-близо до тревопасните употребяват те по чисто
гументи:
климатични причини.
животни,

ВЕГЕТАРИАНСТВОТО
- ЗА И ПРОТИВ
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ВЕСЕЛ ЗОДИАК

ФУТБОЛ

ЛИДЕРА НА Б-ГРУПА ГУБИ В МИКРЕВО
“Малеш” Микрево победи първенеца в западната Б-група “Пирин
Благоевград” в последния мач за двата тима от
тази календарна година.
Отбора от Благоевград,
отстранил само преди
седмица “Локомотив”
София за купата на
България не показа нищо
запомнящо се и логично
загуби. Футболистите на
Пламен Мицански бяха
на другия полюс и в поголямата част от двубоя
владееха играта. Победното попадение за
домакините бе дело на
Ал. Русков.

След добро взаимодействие в
центъра на терена
между Бачев и
Жежев последният
намери добре Русков, който изпре-вари
вратаря на гостите и
успя да реализира
един-ственото
попаде-ние в мача.
Гостите също имаха
някол-ко не лоши
поло-жения за гол, но
и така не намериха
верния път към
вратата на Андонов. в почивка до осми януаСлед
сре-щата ри, когато започва подгофудболистите на Малеш товката за пролетния
дял на първенството в
бяха разпуснати

СТРЕЛЕЦ /23
ноември – 21 декември/
Стрелецът от
начало бил най-слабия
стрелец, който може да
си представи човек.
Про сто никога не
улучвал – може би
защото бил доста
късоглед, а може и по
други причини. ”Откажи
се от това занимание, то
не за теб!” – съветвали
го всички приятели.
“Вие ще ми кажете! –
отвръщал им стрелеца,
който още

не бил никакъв стрелец.
– Ще видите как ще
стана шампион по
стрелба!” И наистина
станал. Защото се сетил
най-напред да стреля с
лък, а след това да
рисува кръгове покрай
точката., в която е забил
стрелата.
И
така
стрелите му били винаги
в центъра на мишената.
Поука: Който не
може да постигне целта,
приема за цел онова,
което е постигнал.

Само едно от
двайсет деца се ражда
в деня, предсказан от
докторите.
Носът расте в
течение на целия живот
на човека.
Няма човек, който да не сънува. Както
показват лабораторните
изследвания, хората, които мислят, че не сънуват, всъщност забравят
много бързо сънищата
си.
Отпечатъкът на
езика при всеки човек е
индивидуален.
Голяма част от
хората изгубват 50% от
вкусовите си усещания
към 60-тата година.

Сперматозоидът е наймалката клетка в тялото.
Яйцеклетката - найголямата.
Ако реална жена
има пропорциите на
куклата Барби, би могла
да ходи само на четири
крайника.
Зъбът
е
единствената част от
човешкото тяло, която е
лишена от възможността
да се самовъзстановява.
В тялото на един
човек живеят повече
живи
организми,
отколкото хора живеят на
Земята.
Един човешки
косъм може да издържи
тежест от 3 килограма.

Любопитни и интересни факти

югозападна В-група и
турнира за купата на
аматьорите, където “Малеш” е полуфиналист.

ОБЯВА

ОБЯВА

15 - 22 декември 2006 г.

Регионален военен сектор
/РВС/ Благоеград обявяЧ и т а л и щ е
ва свободни работни
“ Буд и т е л ”
места за професионални
с.Струмяни
войници както следва:
търси да назначи
За Военно поделение с.
секретар-библиоИгралище – 13 свободни
текар на читалището.
места;
Минимални изЗа Военно поделение
исквания за кангр. Банско – 191 свободдидатите:
ни места.
1. ЗавърСрок за подаване на
шено висше обдокументите: за Игралиразование,
читалище “Будител” с. Струмяни
ще- 30.03.2007г.
минимална
за Банско - 05.01.2007г. Общинска администрация уведомява всички
о б р а зо ват е л н а
За повече информация- държавни институции, частни фирми, неправистепен „специалист” – 4. Кандидатите следвада стоверяващи компютъртелствени организации и граждани, че могат да
представят:
хуманитарен профил.
на грамотност и други РВС Благоевград- тел.
ползват страниците на вестник ,,Струмяни” за
2. Компютърна - Молба
073/88 51 02 и военен публикуване на обяви, поздрави и коледни и
знания
-Автобиография
грамотност.
отдел Струмяни г-н новогодишни пожелания.
3. Предимства: - Документи за завърше5. Необходимите доку- Смилков тел. 31-28.
За контакти тел. 080011421 или 31-08.
- местоживеене – на но висше образование,
територията на общината специалност, квалифика менти следва да бъдат
представени в читалище- владеенето на чужд ция
- други документи, удо- то в срок до 29.12.2006 г.
език
Ува ж а е м и
№138, №142 и №145 р о д и т е л и ,
При извършване на
учителският колеквъвода ОСЗГ ще съсОбщинска служба „Зе- На 18.12.2006 г. /поне- тави протокол. След из- тив при ОУ „Св. Св.
меделие и гори” с. Стру- делник/ - местностите тичане на определения Кирил и Методий”
мяни, на основание чл. 30, „Горно поле” и „Гла- срок на основание чл. 32, с. Струмяни найал.1 и 2, чл. 32 и 33 и във дно поле”, масиви ал.5 от ППЗСПЗЗ земи- учтиво Ви кани да
връзка с чл. 27а, ал.3 от №001, №002, №005 и те на неявилите се заяви- присъствате на
ППЗСПЗЗ съобщава на №011.
тели ще бъдат предоста- о р г а н и з и р а н а т а
заявителите за обезще- На 19.12.2006 г. /втор- вени за стопанисване на
ник/ - местностите
обща родителотяване със земеделски
„Сусарник”, „Калъ- общината.
земи, че ще бъде извър- човец” и „Щавен” – Заявителите да са в 9.30 ч. учителска среща на
шен въвод във владение масиви №038, №046 и пред Общинска служба 19.12.2006г. от
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Струмяни
съгласно влезлия в сила №050
„Земеделие и гори” – 18.00 ч. в залата на
план за обезщетяване в На 20.12.2006 г. /сряда/ Струмяни, съгласно гра- читалище „Будиград.
3.Инициативи на Отдел „
землището на с.Илин- - местности „Задлък”, фика по масиви и мест- тел” с. Струмяни.
Дневен ред:
Закрила на детето „
денци, ЕКАТТЕ 32665, „Пушовец” и „Средо- ности. За информация
4.Препоръки и
На срещата са
общ. Струмяни:
брът” – масиви №121, телефон – 07434/30-76.
1.Запознаване
с
взаимодействия
с „ Репоканени представители
„Правилника
за
дейносурсен
център
–
НОВА
на отдел „Закрила на
стта на училището за АЛТЕРНАТИВА „
Дирекция „Социално подпомагане” отправя апел към хората, нереализирали детето” към Д”СП”
учебната 2006/2007 г.”
5.Въпроси, преправото си на целева помощ за твърдо гориво за сезон 2006 – 2007 година, че с. Струмяни и „Ресурсен
2.График за кон- поръки и предложения на
крайния срок изтича на 31.12.2006 г. Ако в посочения срок лицата не са се център – НОВА АЛТЕРсултиране с класните родителите
свързали с доставчиците на твърдо гориво, ваучерите губят валидност.
НАТИВА” гр. Благоев- ръководители
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