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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.

Вие питате, ние отговаряме

ПРЕЗИДЕНТСКИ  ИЗБОРИ 2006 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
„КРЕСНА И СТРУМЯНИ –

РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”

Важно!
Елате и участвайте!

Предстои  втората

същинска форум сесия по

проекта за публични диску-

сии и планиране на иници-

ативи между общините

Кресна и Струмяни в подго-

товка за устойчивото разви-

тие на селския район. Сесия-

та ще се проведе на 3

ноември 2006 г. (петък) от

9.00 часа в залата на

читалище „Будител” – с.

Струмяни.

На предстоящата

среща е предвидено да бъдат

обсъдени факторите за

развитие на района – силни

и слаби страни, възмо-

жности и заплахи; да бъдат

приети визията, целите и

приоритетите за развитие в

съответствие с Националния

стратегически план за

развитие на селските райо-

ни; да се набележат проекти,

които да бъдат реализирани

в посоката, очертана от Ос

3: „Подобряване качество-

то на живот в селските

райони”.

Проектът стартира в

началото на месец септем-

ври и има за цел създаване

на обща местна инициа-

тивна група (МИГ) и раз-

работване на стратегия и

проекти за развитие на

района на двете общини –

Кресна и Струмяни.

 Признаването на МИГ и

стратегията от Мини-

стерството на земеделието

и горите ще означава въз-

можност за получаване на

финансиране по подхода

ЛИДЕР на Европейския

фонд за развитие на

селските райони от 2007

година. С тези средства

ще могат да бъдат финан-

сирани проекти на

местния бизнес, земе-

делски производители,

н е п р а в и т е л с т в е н и

организации за развитие

на местната икономика и

подобряване качеството

на живот. Изборът на

конкретни проекти и

тяхното управление ще

става изцяло на местно

ниво от създадената

инициативна група.

 Единствената възмо-

жност хората от общината

да участват в упра-

влението и да влияят при

вземането на решения,

освен участието в

изборите, са подобни

дискусионни форуми.

Елате и споделете с нас.

Какви са вашите

очаквания за развитието

на общината и как вие

виждате вашето соб-

ствено бъдеще. Ние

можем да ви помогнем

само и единствено ако

знаем както искате вие!

Очакваме ви !

Анализ на резултатите след втория тур

На  29.10. 2006г. се
проведе вторият тур за
избор на президент и
вицепрезидент на Репу-
блика България. Избор-
ният процес в община
Струмяни премина без
съществени нарушения, с
изключение на опит за
купуване на гласове в
полза на кандидат прези-
дентската двойка Сиде-
ров - Шопов  в ромската
махала на с. Микрево.
Благодарение на бдител-
ността на жителите от
квартала и бързата намеса
на органите на реда, този
опит бе осуетен още в

неговия зародиш. Най-
голямата заслуга за без-
проблемното протичане на

изборите в общината имат
членовете на секционните
избирателни комисии, които
се справиха професионално
с вменените  им по закон
задължения. Анализът на

резултатите след втория
тур показва следното:
-избирателната активност в
общината  /42 % от
имащите право на глас/ е
близка до тази за страната.

Отказът на хората да гла-
суват  следва да се тълкува
двузначно. Това е или
безразличие към  бъде-
щето на страната или урок,
който народа ни иска да

даде на политиците. Възможна е и хипотезата на
липса на кандидат, които да отговаря на
претенциите на гласоподавателите.
- избирателната активност в големите села -
Микрево, Струмяни и Илинденци е по- ниска от
активността в малките села.

- от правото си да изберат президент и вицепре-
зидент на България  на втори тур са се възползвали
234 жители на общината в повече в сравнение с
първия тур. Интересен тук е въпросът “Какво е
потдикнал тези хора да отидат да гласуват” -
Страхът от крайния национализъм или нещо друго.

- лек спад в избирателната активност на втори тур
се наблюдава в селата Драката, Никудин, Седелец,
Махалата и Каменица. Възможно е привържениците
на отпадналите от надпреварата кандидати  да не
са припознали за свой кандидат стигналите до

балотаж  президентски
двойки и това да ги е де-
мотивирало да отидат
до избирателните урни.
        - 76 %  от хората /
с десни убеждения/,
които на първия тур са
гласували за останалите
кандидат президентски
двойки, на втори тур са
подкрепили Първанов и
Марин. 23% от тях са
дали вота си за Сидеров
и Шопов.
    - Резултатите в с.
Илинденци и с. Драката
/отличаващи се дра-
стично от резултатите в
останалите населени
места в общината/, не
са изненада за хората
занимаващи се с наблю-
дение и анализ на
изборните процеси в
общината.

 Ако ти читателю,
виждайки цифрите,
които прилагаме
имаш друго мнение
или коментар по тях,
можеш да го изразиш
в писмо до адми-
нистрацията. Редак-
ционната колегия се
ангажира да пу-
бликува тези твои
мисли на страниците
на вестника.

ПОЧИТ КЪМ БУДИТЕЛИТЕ

Тази година СОУ ”Св.
Паисий
Хилендар-
с к и ”
с . М и -
к р е в о
отбеляза
патрон-
ния си
празник
и деня на

будителите с посреща-
не на училищното знаме
и знамето на Република

България от строените в
двора на училищното
заведение ученици. Изне-
сени бяха портретите на
будителите. Същите бяха
носени от отличните
ученици.  В официалната
част от откриването бе
казана почит от ученици
и учители с поднасяне
венец и цветя на
паметната плоча на
първия учител в учили-
щето Ангел Христов
Петков. Проведе се
шествие от СОУ до

читалище “Братя Мила-
динови”/. Начело бяха
високо вдигнатите зна-
мена – училищно и
национално и портре-
тите на будителите.  От
17.00ч. в препълнения
салон на училище чита-
лището се проведе тър-
жествена програма с
поздравително слово от
г-жа Велкова - директор
на училището,  учени-
ците,възпитаници на
детската градина в
селото и ...
продължава на стр.2

     По повод празника
кметът на общината г-н
Валентин Чиликов отправи

поздравителен адрес към
всички учители, чита-
лищни дейци и самодейци

МИКРЕВО

от общината.
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О Б Р А З О В А Н И Е

ОДЗ „СЛЪНЦЕ” – СЛЪНЧЕВ КЪТ
Обединено дет-

ско заведение „Слънце”,
намиращо се в общински
център с. Струмяни е за
деца от 1 до 7 годишна
възраст. Капацитета на
заведението е една
яслена и две смесени
градински групи.

Детството е уни-
кално по своята същност.
Няма друг период в
развитието на човека,
който да е така
емоционален, толкова
нравствено чист, непод-
правен и искрен, с такъв
потенциален заряд за
напредък и развитие.
Детският учител разбира
децата, живее с техните
проблеми и им създава
емоционален комфорт.

За формирането
на детето като личност в
ОДЗ „Слънце” работят
отлично подготвени
специалисти в лицето на
педагозите Росица
Терзийска,  Димитрина

Николова и Анита
Митрева; мед. сестри
Сашка Секулова и Живка
Котева и помощния
персонал Величка Руй-
кова, Илинка Христова,
Люба Маламова, Вели-
чка Шопова, Павлина
Йовева, Мария Боева и
Крум Самарджийски. За
до-брата организация на
работата и сплотяване на
колектива има заслуги
директора на детското
заведение – Таня
Господинова.

Детската гра-
дина е място не само за
обучение и възпитание на
подрастващите, но и дом
за децата, даващ въз-
можност за развитие на
неговите интереси и
потребности.

За организиране
на средата в детското
заведение и за офор-
мянето на кътовe по
различните образова-
телни направления,

 усърдно работят госпо-
жите, които със своя
труд, въображение и опит
превърнаха сивите зани-
мални в приказен свят за
децата. Важно място е
отделено на оформените
битови кътове, чрез
които децата се възпи-
тават в любов и съхра-
нение на българщината.
Коридорите са не само
гардеробна и място за
преминаване. Тук се
правят импровизирани

импровизирани стен-
табла с информация за
родителите, намират
място снимкови мате-
риали и малки изложби
по изобразително
изкуство.

ОДЗ „Слънце” е
единствената  градина
на територията на
общината, в която се
изучава английски
език,при това безплатно
за децата, под ръковод-
ството на г-жа Дими-
трина Николова.

Децата учат с
голямо желание езика и
за това говорят пости-
гнатите резултати,
показани на „Вечерта
на английски език”.

Редом  с обуче-
нието вървят празника
и развлечението. Не-
прекъснато нараства-
щият брой гости
достатъчно говорят за
добрите изяви на
нашите „малки
артисти”. Празниците

тук от 30 минутни
тържества са се
превърнали в  двучасови
спектакли. За реали-
зацията им, включваща
сценарии, костюми,
декори, подходяща
музика всички са в
трескава подготовка. За
ушиването на атра-
ктивни и естетически
издържани костюми
заслугата е на госпо-
жите. Тук отново е
проявено новаторство.
Костюмите се изра-

ботват от различни
материали – плат,

прежда, дунапрен,
мушама, найлон, сезал,

тоалетна хартия и др.

Сред най-запомнящите
се и уникални костюми

са: рокля за танго, бална
рокля от тоалетна

хартия, костюм на пират,

Алф, Фред Флинстоун и
др. Награда за

свършената работа са
усмивките и добрите

думи на гости и

родители.

Специална благо-дарност
изказваме на Общинска
администрация Струмя-
ни за изцяло подмене-
ната дограма, която
създава още по-голям
уют и комфорт.
  Използваме и
възможността да поздр-
авим всички будители с
празника – 1-ви ноември,
като им пожеламе да
откриват и разпръскват
искрата на знания и
любов към българщи-
ната.
От колектива
на ОДЗ „Слънце”

 1

ПОЧИТ КЪМ БУДИТЕЛИТЕ
пренос от стр. 1

... танцовия състав при
читалището.
   Гости  на
тържеството бяха г-жа
М.Панайотова и г-жа
Ваня Илиева заместник
кметове на община
Струмяни, служители от
общинска админи-
страция, бивши учители

на училището, читалищни

дейци и родители.
   В словото си г-жа

Велкова се обърна към
присъстващи с думите

“всеки първи ноември да

бъде един необикновен

празник

за вси-

чки и че

масовото

присъс-

т в и е

д н е с н а

п р а -

зника е

знак за

променя-

щото се отношение на

хората към миналото  на

народа ни  и към неговите

будители”.

  В програмата взеха

участие учениците от

групата по СИП “Художе-

ствено слово“ (снимка 1)

с ръководител г-ца С.

Стоянова, които предста-

виха литературно -

музикална композиция,

хора при училището с

ръководител г-жа Ел.

Митрева.

СТРУМЯНИ

  Денят на народните
будители  бе  тържествено

отбелязан в ОУ ,,Св. Св.
Кирил и Методий” с.

Струмяни (снимка 2).

Тържеството започна с
химна на Република

България и издигане на
националния флаг. С парад

на портрети на 20

български възрожденци,
носени от най-добрите

ученици на училището, и
кратко представяне на

живота и делото им, бе

отдадена почитта и призна-
телността към онези твор-

ци, които успяха да прене-
сат мъждукащия нацио-
нален дух през вековете.

  С богата литературно-

ИЛИНДЕНЦИ

музикална програма

учениците от основно

училище ,,Св. Св. Кирил

и Методий” село

Илинденци (снимка 3)

отбелязаха Денят на

народните будители.

Тържеството се  проведе

в стола на училището

пред портретите на

българските възро-

жденци, получени  специ-

ално за празника  от

Регионален инспекторат

на образованието гр. Бла-

гоевград.

БЛАГОДАРСТВЕНО

ПИСМО

Жителите на
с.Вракуповица на всички

избори изразяват своя вот и
изпълняват гражданското
си право и задължение.

О б щ и н с к а

администрация Стру-

мяни и Секционната

избирателна комисия в

кметство Вракуповица

изразяват своята

благодарност към

всички жители на с.

Вракуповица, община

Струмяни, които в дните,

определени за про-

веждане на прези-

дентските избори

упражниха 100% изби-

рателна активност и

предложиха топлото си

гостоприемство на

членовете на СИК, за да

се чувстват благо-

разположени и в отлично

настроение.
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ДЕ ЮРЕ

Отпускът за бременност и раждане

се увеличава
   Отпускът за бременност и

раждане се увеличава от 135

на 315 дни. Осигурените

майки ще получават

обезщетението, предвидено за

отпуска поради бременност и

раждане, в размер на 90 на сто

от среднодневното възнагра-

ждение или осигурителният

им доход до навършване на 9

– месечна възраст  на детето,

в случай че раждането стане

според предвиждането на

здравните органи. За майките,

който към  01.01.2007 год. са

заварени от новия правен

режим в отпуск поради бре -

менност и раждане,
размерът на този отпуск
следва също да бъде 315
календарни дни в случаите,
когато това е по благо-
приятно за тях. Запазва се
правото на осигурената
майка на допълнителен
платен отпуск за отгле-
ждане на първо, второ и
трето дете до навършване
на две годишната му
възраст и шест месеца за
всяко следващо дете след
изтичане на отпуска
поради бременност и
раждане, ако детето не е
настанено в детско
заведение.

Права и възможности за гражданите на ЕС:
образование, бизнес и работа

    Свободното движение
на хора е една от
основните свободи,
гарантирани от законо-
дателството на Европей-
ската общност, и включва
правото на живот и
работа в друга страна
членка.
    Придвижването в
друга страна е важно
решение, а хората се
нуждаят от точна инфор-
мация за своите права.
     Преходните споразу-
мения не могат да бъдат
продължени след абсо-
лютния максимум  от
седем години.
Ще ми трябва ли
разрешение за работа,
след като свободното
движение влезе в
сила?
След като приключат
ограниченията в нацио-
налното законодател-
ство и бъде приложено
свободното движение на
трудещи се, на настоя-
щите страни членки няма
да бъде позволено да
изискват от вас разре-
шение за работа като
условие за достъп  до
трудовия пазар. Все пак
възможно е те да про-
дължат  да издават
разрешения за работа за
трудещи се от новите
страни членки при
условие, че те служат
единствено с цел мони-
торинг и статистика.
Може ли настояща
страна членка допъл-
нително да наложи
ограничения /пред-
пазни клаузи/?

Ако настояща
страна членка спре да
прилага националните
мерки и пълното сво-
бодно движение на
работници в рамките на
законодателството на
Общността влезе в сила,
тя може да поиска
правото да наложи огра-
ничения, ако са налице
сериозни проблеми на
нейния трудов пазар или
ако има заплаха от
такива. Европейската
комисия трябва да реши
какъв видограничения
трябва да бъдат нало-
жени и за какъв период от
време. После всяка
страна членка може да

поиска от Европейския

съвет да анулира или да

поправи решенията на

Европейската комисия,

като това трябва да бъде

одобрено с квалифи-

цирано мнозинство

Въпреки, че “пред-
пазни клаузи” са
били включени във
всеки един дого-
вор за присъеди-
няване, никоя от
тях не е била
прилагана.
Ще бъда ли
дискриминиран
на трудовия
пазар?
Дискриминацията на
основа националност е
забранена.  Що се
отнася до достъп до
работни места, страните
членки трябва да дават
приоритет на новите
страни членки пред
работници от трети
страни. Някои работни
места в обществения
сектор могат да бъдат
ограничени единствено
за национални граждани
на страната домакин.
Ако аз не съм трудещ
се, ще се сблъскам ли
с ограничения?

Важно за отбеля-
зване е това, че тези
национални споразу-
мения се отнасят един-
ствено за трудещите
се – не за свободното
доставяне на услуги или
свободата на устано-
вяване, за студенти,
пенсионери, туристи, и
др. /с изкл. за доста-
вчиците на услуги/. В
допълнение по отношение
на Кипър и Малта няма
преходни споразумения, с
изкл. на предпазна клауза
за последната.
Каква е ситуацията,
ако вече работя в една
от настоящите страни
членки?

Ако легално
работите в настояща
страна членка в датата
на присъединяване и
имате разрешение за
работа  или оторизация
за 12 месеца или повече,
ще имат директен
достъп до трудовия пазар
на тези страни членки,
които прилагат нацио-
нални мерки в периода на
преходните споразу-
мения. Ако отидете в
настояща страна членка
след датата на присъ-
единяване и имат разре-
шение да работите там
12 месеца или повече, ще
имат същите права. Но
ако доброволно напу-
снете трудовия пазар на
страната домакин, ще
загубите правото на
достъп до трудовия пазар

 на тази страна, докато не
изтекат преходните
споразумения.
Какво е положението
с членовете на моето
семейство?

Членовете на
семейството на рабо-
тещия от нова страна
членка, който в датата на
присъединяване вече е
легално допуснат до
трудовия пазар на
настояща страна членка
за 12 месеца или повече,
веднага ще получат
достъп до трудовия пазар
на тази страна членка.
Ако семейството зажи-
вее при работника след
датата на присъеди-
няване, членовете ще
имат достъп до трудовия
пазар на тази страна
членка, след като пре-
бивават там в про-
дължение на 18 месеца,
или от третата година
след присъединяването,
в зависимост от това кое
настъпи по-рано. “Чле-
нове на семейство” тук
означава съпруг/а на
работещия, както и
техните деца под 21-
годишна възраст или
които са зависими от тях.
Какво означава
“клауза на завареното
положение”?

Това означава, че
настояща страна членка
не може допълнително
да ограничава достъпа
до своя трудов пазар за
работещи от нови страни
членки след датата на
подписване на договора
за присъединяване. Така
че, ако някоя от
настоящите страни
членки има квота за
работещи от някоя от
новите страни членки,
която е фиксирана в
рамките на двустранно
споразумение, тя не
можеда намали тази
квота.
Ще мога ли да
пътувам и работя в
някоя от другите нови
страни членки?
Ако някоя от настоящите
страни членки продължи

да прилага национални
мерки, вместо свободно
движение според законо-
дателството на Европей-
ската общност, новите
страни членки могат да
използват “предпазна
клауза” за налагане на
ограничения за работещи
от останалите нови страни
членки, ако се установят
проблеми с нейния трудов
пазар.

Ако сте граж-
данин на някоя от
настоящите страни
членки, няма да има
ограничения за правото за
установяване в някоя от
новите страни членки с
цел работа. Все пак, ако
вашата страна членка
наложи ограничения на
гражданите на някоя от
новите страни членки,
новата страна членка
може да наложи
еквивалентни ограни-
чения за работещи от
вашата страна членка.
Какво е положението,
ако работя за компания,
която осигурява услуги
в Австрия или
Германия?

Във връзка с
Австрия и Германия
съществува “предпазна
клауза”, според която те
могат да ограничават
възможностите за компа-
нии със седалище в нови
страни членки за
доставяне на услуги,
включващи временно
движение на работещи.
Все пак това се отнася до
ограничен брой сектор,
напр. строителство,
индустриално почистване,
и може да бъде прилагана,
ако има сериозни
проблеми в конкретните
сектори в сферата на
услугите и единствено в
периода, в който Австрия
и Германия прилагат
национални мерки в
рамките на преходните
споразумения. Проце-

дурата е същата като
заосновната предпазна
клауза, което бе
обяснено по-горе.
С какви права на
социално осигуряване
ще разполагам?

Системата на
Европейската общност
за координация на
схемите за социално
осигуряване за хората,
които се придвижват в
общността /която е
изложена в регулативни
документи 1408/71 и
574/72/, ще стане
валидна от датата на
присъединяване. Така
че вашите вноски няма
да са напразни и вие ще
бъдете нормално осигу-
ряван от системата за
социално осигуряване на
страната членка, в която
работите. Преходните
споразумения, опреде-
лени в договора за
присъединяване на
новоприетите през
2004г. и в договора за
България и Румъния, са
сложни, но това се
дължи главно на
гъвкавостта, с която
могат да бъдат прила-
гани. Това усложнява
осигуряването на точна
информация, понеже
всяка от настоящите
страни членки трябва да
вземе решение за
достъп на гражданите на
всяка една от новите
страни членки /с
изключение на Кипър/ до
своя трудов пазар.
Уебсайтат на Евро-
пейската комисия, а
системата EURES,
която осигурава инфор-
мация за свободните
работни места в стра-
ните членки, е подхо-
дящо място за начало.
Правото на работа в
друга страна членка
дава много възмо-
жности за всички евро-
пейски граждани.

Сдружение на
Югозападните общини
успешно завърши кампа-
нията „Жур фикс –
Европейски дебати”. Тя
беше инициирана от
Делегацията на Европей-
ската комисия в България и
координирана от СЮЗО.

Кампанията бе
предизвикана от нараства-
щата необходимост сред
широката общественост от
повече конкретна инфор-
мация за присъединяването
на страната ни към ЕС, която
да помогне на всеки да
разбере по-добре какво
представлява европейското
членство и с какво то ще
промени живота му. Като
част от тези усилия проектът
“Жур фикс - Европейски
дебати” имаше за цел да
информира и да провокира
дебат по основни евро-
пейски въпроси сред
представители на местната
администрация, бизнес
средите, медиите и
широката общественост в
три ключови за страната
региона – Бургас, Русе и
Благоевград. Във всеки един
от тези градове се проведоха
седем дебата с фиксирани
ден и час, по един всяка
седмица, в периода 19.09 –
31.10.

Дискутираха се
теми като „Европейският
омбудсман”, „Европейското
гражданство”, „Инфор-
мационни технологии при
предоставянето на местни
услуги – европейски
практики”, „Влияние на
членството в ЕС върху
организираната престъ-
пност”, „Приоритетите при
присъединяването на
България към ЕС”, „Регио-
нални иновационни страте-
гии. Модератори на диску-
сиите бяха водещи експерти
в различни области в
зависимост от разглежда-
ната тема.

В кампанията
участие взеха над 140
представители на обществе-
ността в област Благоевград,
които получиха отговори на
конкретно поставени въпро-
си, както и интересни и
полезни информационни
материали, свързани с ЕС и
членството на България в
него.

Кампанията остава
отворена в интернет на
адрес www.jourfix-bg.eu,
където можете да поставяте
всички интересуващи Ви
въпроси, свързани с ЕС.

Завърши
кампанията
„Жур фикс –
Европейски

дебати”
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К А Л Е Н Д А Р

3 ноември - Ден на българския художник

   Отбелязва се в деня
на църковния празник
Св. Пимен Зографски. За
покровител на българ-
ските художници е
обявен през ноември
1993г. по идея на
сдружението за възра-
ждане на Софийското
Светогорие (манасти-
рите около столицата)
“Св. Пимен Зографски”.
Празнува се от худо-
жниците иконописци и
реставратори.
  Св. Пимен Зографски е
български монах от
манастира “Св. Георги
Зограф” на Атон, зограф

и книжовник, живял в края
на ХVI век в Зографския
манастир в Атон. Рисувал
е стенописи и икони. След
като навършва 55 години,
обикаля България и
построява около 300
черкви и 15 манастира,
повечето от които изогра-
фисва сам. Сред тях са
Черепишкият, Сеслав-
ският, Смиловският и
Суходолският манастир.
Мощите му са пренесени
в Суходолския манастир
(някога се е намирал във
Видинската епархия, днес
- в Княжевацка околия,
Сърбия).

4 ноември – Голяма задушница

  Голямата, или както
още я наричат Архан-
гелска Задушница е
първата събота преди
Архангеловден. Тя е не
само последната за
годината, но и най-голя-
мата, защото на поме-
налната трапеза се по-
ставят седем различни
ястия, за да „чуят”
благослова на мъртвите
в настъпващите коледни
пости.
  Особено значение на
Голяма Задушница се
отдава на Каноническия
църковен ритуал и прека-
дяването с тамян. Все-
валидно и общо е вярва-

нето, че „дяволът бяга от
тамян”. На гроба на
починалите се палят
свещици, за да не угасва
паметта в душите на
живите и да не я покрие
пепелта на забвението.
Извършва се принос и
преливане на гроба с вода
и вино. През хилядоле-
тните поменални тради-
ции на българите, гробът
в народните представи се
смята за принадлежаща
територия на мъртвия и
място, където може да се
осъществи контакт с
живите.
  Обредното преливане е
начин за поддържане

 „живота” на мъртвия на
„другия свят” чрез
задоволяване нуждите
му от храна, вино и
вода.Преливането на
гроба в този ден става
обикно-вено от най-
възрастната жена
присъстваща на помена.
Тя взема съда с вино и
започвайки от мястото,
където е положена
главата, в посока наляво
прави три кръга по
периферията на гроба.
Прекръства се до три
пъти и чак тогава
разчупва просорясания
обреден хляб. Всички се
нареждат около трапеза-
та, като оставят място из
а душата на мъртвеца.

Първата хапка всеки
оставя на земята и
отлива част от виното,
като промълвява:
„Господ да го прости!”
Вярва се, че на всеки
помен душата се наяжда
до насита, затова и
близките се стремят да
приготвят от ония ястия,
които мъртвият приживе
е обичал най-много. В
някои селища, на Заду-
шница подаряват нови
дрехи на хора, участвали
в погребението. И ако по
време на помена над
трапезата закръжи пепе-
руда или мушица, всички
вярват, че душата на
починалия е сред тях –
видима, но недосегаема.

8 ноември -  Професионален празник на
полицията

За първи път празникът
на българската полиция
се чества на 21 ноември
1924 г. (ст. стил Св.
Архангел Михаил).
Прекъснат е след 1943 г.
С решение на Мини-
стерския съвет от 28
януари 1999 г. е обявен за
Професионален празник
на служителите от
Национална служба
“Полиция” на МВР.
 126 години от
създаването на полицей-

ската институция в
България и 80 години от
създаването на Дирекция
на полицията ще бъдат
отбелязани на площад
„Свети Александър
Невски” в тържествена
церемония. Министърът
на вътрешните работи
Румен Петков ще открие
Музейна експозиция -
“Осемдесет години от
създаването на Дирекция
на Национална служба
“Полиция”.

8 ноември - Архангеловден

 Според народната
митология на българите
Рангел е един от
шестимата братя
юнаци, които си разде-
лили света. На него се
паднала земята на
мъртвите. За това в
народната лексика той е
наричан „Рангел -
душевадник”.
  Фолклорната
представа за Архангел
Михаил го възнаградила
със справедливост и
състрадание, единствен
застъпник пред Бога за
душата на починалия.
Когато умиращият се
усмихва, значи Архангел
Михаил подава златна
ябълка, за да поеме
душата му – казват
възрастни хора от

Шоплука. И много мъки
изпитва умиращият, ако
светеца закъснее. За
това народът вярва, че
който тачи празника ще
си отиде от този свят
бързо и леко. За Архан-
геловден в миналото,
всяко семейство коли
овен или шиле за почи-
тане на мъртвите. Бедни-
те на този ден купували
малко месо – крака на
агне и главата му. Те ги
пърлели на жив огън, а
след това ги сварявали
на курбан. Стопанката на
къщата меси специален
обреден хляб – Рангело-
ва пита – просорясан на
пет места и богато укра-
сен с тестени фигурки. В
някои селища тази пита
наричат „колак”. Седна-

ли край  пра-
зничната тра-
пезата, най-
възрастният от
д о м а ш н и т е
чупи обредния
хляб на кръст,
сипва отгоре
вино от кера-
мична паница,
а домакинята
събира това
вино отдолу с
шепи и го
пръска навред
в къщи за
берекет, като
бл а го с л а вя :
„Свети Архангеле, Свети

Никола и всички Светии,

помогнете ни, почитаме

Ви и на кръст колач

сечем да се роди жито до

пояс!” Сега, с що

можахме, а догодина – с

що искаме! Сега с

паница, а догодина с
бакъра!”. После разчу-
пва погачата и дава на
всеки къшей хляб.
Празнуват: Ангел, Анге-
лина, Михаил, Михаела,
Райчо, Райна, Райка,
Рангел.

О Б Я В А

    Читалище „Братя
Миладинови” село
Микрево, съвместно с
ФРМС и Европейски
център за обучение
ЛАКТЕА организират
курс по „Компютърна
грамотност”. Курсът ще
се проведе на
04.11.2006г. от 9.00 ч. в
компютърния кабинет на
СОУ ”Св. Паисий
Хилендарски” с. Микре-
во.Всички завършили
курса ще получат
удостоверение.

Обучението се реали -
зира в  рамките на проект
ALAVA „ Обучението за
възрастни – добавена
стойност към работата на
н е п р а в и т е л с т ве н и т е
организации, изградени
на основата на местните
общности” по програма
„СОКРАТ – Грюндвиг 1”
на Европейския съюз.
   За повече информация
и записване – Светла
Пецева , библиотекар в
читалище „Братя Мила-
динови”, тел.07434/30 -58.

Ф У Т Б О Л

„Малеш” мушна 4 пъти „Славата”
„ М а л е ш ”

(Микрево) запази мястото
си в тройката на
Югозападната „В”
група след кате-
горична победа с 4:0
над „Струмска слава”
(Радомир). Момчета-
та на Пламен
Мицански направиха
пълна обсада на вра-
тата на гостите от
първата до последна-
та минута, като това
4:0 е най-малкото, с
което можаха да си
тръгнат гостите. „Резулта-
тът можеше да е и 14:0, но
„благодарение” на Русков,
Океке, Димитров и Бачев
гостите си тръгнаха само
с 4 гола в мрежата си”

коментира президентът на
„Малеш” В.Чиликов.
  Още в началото на
срещата Марио Бачев

пропусна да открие
резултата, след като
пропиля отсъдената в полза
на тима му дузпа в 15-та
мин. Само две минути по-

късно обаче Русков раз -
стреля стража на
радомирци. При този

резултат завърши и първата
част. След почивката
единственото, което
гостите успяха да
сътворят, бяха 2 беззъби

контраатаки. От своя
страна домакините отго-
вориха с още 3 гола, като
първо Илиев покачи на 2:0
след асистенция на Русков,
а в 88-та мин. Океке
направи 3:0. Последното
попадение в срещата бе
дело на Георгиев в
продължението, като това
бе първо попадение на
играча в официален мач с
екипа на „Малеш”.

Състав: Андонов,
Хаджигаев, Сандев,
Шопов, Станков, Бачев,
Океке, Русков (8 -
Георгиев), Димитров (55 –
Илиев), Балджиев (47 -
Стоев), Атанасов.

Късметлии
За пет дни

отбора на „Струма 2005”
Струмяни спечели шест
точки, без нито една
минута игра на терена.

След отказа на
отбора на с. Склаве в
събота на 28.10.2006 г. да
играе мача и Струмяни
спечели точки.

На 01.11.2006 г. -
деня на будителите

отбора на Крупник не
можа да се събуди, за да
пристигне за двубоя в
Струмяни. Така, без да
се напряга и без да играе
„Струма 2005” добави
шест точки към своя
актив.
 В следващият кръг  -
събота от 14.30ч.
струмянчани гостуват на
“Петрич 2005”.


