
Уважаеми жители на
община Струмяни,

Обръщам се към Вас по
повод на решение взето от
Общински съвет Струмяни, да
бъдат именувани улиците,
площадите, стадионите, парковете
и други по значими обекти на
територията на община Струмяни.

Някои от Вас ще кажат: -
Всичко друго е както трябва, та
улиците ще се именуват. Разбира
се, че ще имат доза основание,
но едва ли някога всичко ще бъде
както трябва и дори да отлагаме
този процес, неизбежно ще се
наложи и улиците да имат имена.
Генерациите ще идват и ще си
отиват, но на улиците винаги ще
има детски глъч и това е гаранция,
че ще градим нещо за
поколенията. Ние сме се водили
от сериозни аргументи.

Уважително е улиците и други
по-значими обекти на територията
на общината да имат конкретни
имена, а не инвентарни номера.

Именуването им ще бъде израз
на нашата култура и воля да
изберем исторически имена и
други характерни за района
наименования, предложени от

самите жители на общината.

А П Е Л
Именуването няма да утежни

финансовото състояние на жителите

й. Промяната не налага
своевременна подмяна на личните
документи.

Подмяната на личните доку-
менти ще става след изтичане на

техния срок. Евентуалното приемане
на България в Европейския съюз през
2007 год. също ще наложи може би
подмяна на личните документи.
Какво предстои да се извърши:

1. Комисията избрана от
общинският съвет ще обяви график
за събрания по улици в населените
места Струмяни, Микрево,

Илинденци. Особено важно е да се
отбележи, че на тези срещи Вие
ще имате възможност да
поставяте за дебат и решаване и
други, интересуващи Ви

проблеми и въпроси.
2. Жителите сами ще

предлагат наименованията /могат да
ползват и примерни наименования,
които ще изготви комисията/ и ще ги

одобряват на тези събрания;
3. Предложенията ще бъдат

внесени в общински съвет за
одобрение (Например: Улица пета да
се именува “Васил Левски” и т.н.).

Проведоха се по

едно събрание в две
населени места. Първото събрание
се състоя в с.Струмяни на 7 юни
2006год., на 9 юни в с.Микрево, а
в с.Илинденци ще се състои на 16
юни 2006 год. от 20.00ч.
Демократичният подход избран
като процедура е с цел живущите
да одобряват и приемат името на
улицата, на която живеят. Нашият
АПЕЛ е да участвате активно в
предложенията и одобрението на
тези имена.

Уважаеми жители на община
Струмяни, изберете най-
подходящото име за вашата улица.
Разчитаме на Вашата активна
гражданска позиция.

За Ваше улеснение
предлагаме да попълните анкетната
карта с предложенията Ви или да
се обадите на тел.: 30-60 в
общински съвет Струмяни.

Мария Чинкова
Председател на

ОбС
Струмяни

цена: 0.00 лв.брой 2

седмично информационно издание

СТ Р У М Я Н И
®

16 - 23 юни 2006г.

Служител на
месеца

Кметът на Струмяни в Москва

От 18 до 22 юни, по покана на офиса на Световната
банка в Руската федерация, кмета на община
Струмяни и председател на Сдружение на
Югозападните общини Валентин Чиликов, заедно
с г-жа Гинка Капитанова – изпълнителен директор
на Фондация за реформа в местното
самоуправление ще посетят руската столица –

Москва. Визитата е във връзка с организирана

от Световната банка международна
конференция, посветена на реформата в
местното самоуправление и финансовата
децентрализация. По време на конференцията
ще бъде представен и опита на община
Струмяни, както и идеята за гражданско
участие в процеса по съставяне и изпълнение

на общинския бюджет

За “Служител на месец май 2006г.” в
общинска администрация Струмяни бе
избрана Силвия Донева. Г-жа Донева е
директор на дирекция “Финансово-
стопански дейности и управление на
собстве-ността” и експерт по бюджета.
В конкурса, който премина на два тура,
Донева получи най-много гласове (23),
следвана от конку-рентките си Тоня
Маринова – мл.експ. “Програми за
развитие и евроинтеграция” (14 гласа) и
Даниела Иванова – гл.спец. “Кадастър
и регулация” (8 гласа).
Призът се присъжда на служителя,
получил 50% + 1 от вота на гласувалите
и е бил най-ефективния, добре работещ
и вежлив в работата си през изминалия
месец. Призьорката бе отличена от
кмета на общината на специална
церемония.

О Б У Ч Е Н И Е

От 14 до 20 юни начални учители от
общината изучават ускорено английски
език. Курсът за е безплате н и е по
съвместен проект с Регионален
педагогически център и училища
,,Аlexander “ Благоевград. В края на курса
педагозите ще проверят знанията си чрез
тест и успешно издържалите ще получат
СЕРТИФИКАТ за ниво А-1 според
общата европейска езикова рамка.

В рамките на про ект ALAVA
“Обучението на възрастните -
добавена стойност към работата
на неправителствените
организации, изградени на
основата на местните общности”
по програма «СОКРАТ-Грюндвиг 1»
на Европейския съюз, читалище
“Братя Миладинови” – Микрево,
съвме стно с ОбА Струмяни
организира обученение «Развитие на
общно стите», 15 – 16 юни 2006г. в
сградата на читалище «Будител» с.
Струмяни. Обучаващ е г-н Д ени
Каменов, заместник председател на
УС на ФРМС.

Кметът на община Струмяни
г-н Чиликов, д-р Илия Тонев –
изпълнителен директор и г-н
Димитър Захариев –
административен директор на
МБАЛ „Свети Врач” гр. Сандански
проведоха работна среща с Н.Пр.
г-н Вилем ван Ее посланик на
Кралство Холандия в Република
България. Повода за срещата бе
реформирането и пребазирането на
дома за възрастни с психични
разстройства с. Раздол и
готовността на фондация
„Промоция” от Холандия да
съфинансира ремонта на дома в
Раздол и изграждането на нов дом
в с.Каменица

В последните няколко години
общината е внасяла проекти в
Социално-инвестиционния фонд
(СИФ) към Министерство на труда и
социалната политика за изграждане
на дом в с.Каменица, но заради
безхаберното отношение на
чиновниците от Министерството на
труда и социалната политика и СИФ
до момента те не са изпълнени.
В тази връзка градоначалникът,
помоли Н.Пр. г-н Вилем ван Ее
Холандското посолство в
България да лобира пред екипа на
министър Масларова за издаване
на разрешение за изграждане на
нов дом и ремонт на стария,
както и осигуряването на
средства за издръжка на същите.

Целта на съдействието и
искането за финансирането от
министерството и холандски донори е
новите социални заведения да
отговарят на всички изисквания на
комисията по социална политика на
Европейския съюз /ЕС/.
Н.Пр. г-н посланикът потвърди своята
и на правителството на Нейно Кралско
Величество – Кралица Беатрикс
Холандска подкрепа за стремежа на
Република България и в частност
община Струмяни да изпълнят
критериите на ЕС в социалната сфера
и в отношението към хората в
неравностойно социално положение.
Негово Превъзходителство /Н.Пр./ се
ангажира да подпомага усилията на

общинското ръководство и болницата в Сандански да допринесат за по-добър живот
на хората в нужда, особено на тези, които не могат да се грижат сами за себе си.
Г-н ван Ее изрази задоволството си от решението на Холандският парламент
от 14 юни 2006г. да ратифицира договора за присъединяването на България
към ЕС.

Холандия “удря рамо” на община
Струмяни по пътя към Европа

Анкетната карта се намира на страница 3

Валентин Чиликов
Кмет на община Струмяни
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След падна лите дъждове пазе те

зеленчуците от неприятели.

Падналите дъждове в

началото на юни доведоха до
намножаване на много неприятели
в зеленчуковата градина. Сиви
червеи нападат пипера,
патладжана, средно ранното зеле,
доматите и всички онези
зеленчуци, които не са пораснали
достатъчно и имат още нежни и
крехки листа. Срещу червеите
може да използвате препаратите:
Дурсбан 4Е- 10 мл. на 100 кв. м.,
Нуреле Д – 7 мл на 100 кв. м или
Сумицидин 20 ЕК – 2,5 мл на
100кв. м.

Не по-малко опасни са
листогризещите гъсеници на
надземните нощенки и на
ливадната пеперуда. Срещу тях
използвайте Вазтак 10 ЕК 1,5 мл
на 100 кв. м. или Нуреле Д – 7 на

100 кв. м.

Специалистите съветват

В първия брой на
ве стника ви разказахме
накратко, за това, какви са
предпоставките и причините
довели до обявяването на
Християнството за равно-
правна на останалите, а по-
късно и официална и
единствена религия в рамките
на Римската империя. Сега ви
предлагаме материал, от който
да научите, как посредством
храмовото строителство ,
новата тогава религия е
популяризирана и съхранена,
все така силна и до дне с .
Паралелният пример за това,
отново ще е базиликата до с.
Микрево.

След утвърждаването
на християнството (313 г. с
Миланския едикт) като
равноправна на останалите
религии в римската държава,
на преден план в
строителството излиза
култоват а архитектура .
Църковните сгради заемат
основен дял от архитектурата
и по нашите земи през ранно-
византийския период. Ранно-
християнските църкви
съдържат богата информация
за ст роителните и худо-
жествените възможности на
епохата, поради което те са
важни и значими свидетелства
за културното ни наследство.

Над 120 от проучените
църковни сгради са базилики.
Те се срещат без прекъсване
през целия период на късната
антично ст до нача лото на
VІІв . , а и по – късно през
средновековието и дори през
еп охат а на българското
Възраждане . Като план и
констр укция ранновизан-
тийската базилика е възприета
от античната традиция. В
определен етап на развитие
този тип сграда е ползван за

изпълнение на администра-

тивни, съдопроизво-
дствени, социални и други
функции. От зала за събрания
в древна Гърция или
императорска зала за прием в
римската епоха, базиликата в
ранновизантийската епоха
придобива вече култово -
религиозни функции. В
съответствие с новото си
култ ово предназначение
по стройките от типа на
базиликите по степенно
получават съвършено различно
образно тълкуване от
архитектите . Наличните
материали, намерени при
разкопките на базиликите от ІV
– VІ в . по нашите земи
показват (в това число и
базиликата до с. Микрево), че
вътрешната пластична украса
е до ст а богат а. От ранно-
християнските базилики по
българските земи са оцелели
предимно ниските части на
фасадите им, което затруднява
изследването. Според градежа
им, в науката са определени
ня колко типа градеж на
базилики, но ние ще засегнем
само един от тях - каменният.
Ярък представител на този
тип е Микревската
базилика , както и
базиликите в Сандански.
Техниката им на градеж с е
нарича opus incertum - речни
камъни, свързани с бял
хоро с ан. В раннохри-
стиянски трактат се казва:
“Църквата е небето на
земята. Там обитава Бог. Тя
се представя от патри-
арсите , предвещава от
пророците , изгражда от
апо столите , украсява от
епископите”. Богатството в
украсат а на ранно-
християнските базилики
напълно отговаря на тази идея.
Промените в конструкциите
довеждат и до промяна в

у к р а с а т а .
Т а к и в а
промени с а
и з в ъ р ш е н и
няколко пъти
в базиликата
до Микрево,
к о я т о
п р о у ч в а м е

вече 10 год.

Изве стни са много данни за
подовите настилки на църквите
от ІV – VІ в . Примерите -
изключение не прави и нашата
базилика - показват, че най –
богата е била настилката на
олт ара и на средния кораб.
Страничните кораби и другите
помещения имали настилки
обикновено от тухли.Те с а
по ст а вяни върху различни
подложки – хоро с ан 1 , ситен
пясък или направо върху
трамбована пръст. С обикно-
вените фигурални тухлени
настилки се по стига добър
е фект. Тухлен е подът на
Микревската епископска бази-
лика, с изключение на олтарното
пространство, където е подре-
дена мозайката. 2 В началото на
съще ствуването си, пода на
централния кораб е бил застлан
с керамични плочи – квадратни
и еднакви в размера си.1

Като подова настилка се
използва и съчетанието на различни
видове камък, мрамор и тухла. В
Базилика № 1 в Сандански подът в
централния кораб и в нартекса е от
мраморни плочи, а в страничните
кораби – от квадратни тухли.
Предолтарното пространство и
олтарът на Базилика № 1 в
с.Гърмен, Гоцеделчевско е покрит
с мраморни плочи и тухли,
образуващи геометрични фигури.
Подът на олтара е покрит със
специални плочки, образуващи черно
– бял геометричен рисунък.
Вторият период – вече на
стабилност на християнството и

както личи по всичко – разцвет – в
предапсидното 2 пространство е подредена
изключително прецизно, така известната на всички
нас мозайка. За нея споменахме в миналия брой.

В следващият брой ще ви запознаем и с
останалите архитектурни решения отнасящи се до
храмовото строителство. Ще разберете как
литургиката определя архитектурата и какво е било
разпределението на миряните в храма.

1 Римският бетон
2 Цент ра лното пано от мозайкат а е ре ст аврирано и
експонирано в експозиционната зала на Музейната сбирка

Мозайката е изпълнена в Opus tessalatum
3 Стандартизацията в строителният материал в римското

ст роителство , макар и късно и във време на
нест абилност, винаги е била прецизна
4 Апсида е онази част на храмовата постройка, която е с

форма на полудъг а и е ситуирана срещуположно на входа.

Винаги е на изток.

Минало - незабравимо

част от мозайката, открита при разкопки до с.Микрево

Децата на община Струмяни с почетна грамота
и плакет от Радовиш - Македония

От 8 до 11 юни детските танцови
състави към читалище ,,Братя
Миладинови” - Микрево и читалище
,,Будител” - Струмяни взеха участие
в Международния детски фестивал
,,ОРО ВЕСЕЛО 2006”. Еуфорията
около фестивалната програма грабна
малките танцьори още с пристигането
им в Радовиш. С родния трибагреник
те дефилираха уверено по улиците и
фестивалната зала на града. В
конкурснат а програма децата се
представиха отлично и по нищо не
отстъпиха на конкурентите им от
Сърбия, Босна, Турция и домакините

от Македония.
Малките таньори
играха с настроение и
желание, защото
знаеха, че представят
не само себе си, но и

Република България.
В заключителния ден на

фестивала талантите ни
изнесоха два концерта - в Дома
на културата в Радовиш и в
с.Воиславци.

Децата на община Струмяни
завързаха много нови
приятелства с децата домакини
и си пожелаха да се срещнат
през октомври на Третия
международен фестивал
,,Малешево пее и танцува”

Микрево 2006.

децата на община
Струмяни в Македония

23 юни – ден на държавния служител

изберат държавната
администрация за старт в
своята кариера.От друга
страна , привличането на
млади хора в
администрацията е шанс
за реализиране на нови
идеи и за позитивна
промяна на имиджа на
д ъ р ж а в н а т а
администрация.

По повод деня на
държавния служител,
на 23.06.2006г. общин-
ска администрация
Струмяни ще предо-
ставя админи-
стративни и техни-
чески услуги на насе-
лението безплатно .

През миналата
седмица, малко
нетипично за месец
юни в с.Струмяни на
улица “Втора” двойка
бели щъркели започна
да строй своя дом.
Загрижените съседи
Росица и Йордан
Самарджиеви подадоха
сигнал в община
Струмяни за опасното
място на което са
започнали строежа на
гнездото си белите
щъркели. Още същият
ден служителите от
Енергоразпределение –
клон Сандански
поставиха специална

платформа за основа на

щъркеловия дом. Това

е второто щъркелово

гнездо в с.Струмяни, но
в общината има и други,
по-известно от които е
“гнездото на първия
щърк” в Микрево.
Микревският щъркел
вече няколко години
подред няма търпение да
се завърне в любимото
село и за учудване на
всички долита още през
февруари. Щастливи
хора сме ние с щъркели
около нас, а на
новоселците можем да

кажем “Добре дошли”!

НОВОСЕЛЦИ

На 23.06.2006г. по
повод Първият
официален празник на
държавния служител,
община Струмяни ще се
включи в инициативата
“Мениджър за един ден”
под патронажа на
министъра на държав-
ната администрация и
адми н и ст р ати в н ат а
реформа. Идеята е
кметовете на общини да
споделят своя опит с
талантливи ученици в
рамките на един работен
ден. Така ще бъде
дадена възможност
учениците да приложат
на практика получените
в училище знания и да
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ДЕ ЮРЕ

Важно: Вече можем да си закупуваме осигурителен стаж

С § 1 от Закона за изменение на КСО
се изменя § 9 от преходните и заключителните
му разпоредби. ЗИКСО е обнародван в
“Държавен вестник” бр. 102 от 20.12.2005 г.

Алинея 1 на § 9 не е изменена. В
останалата си част § 9 добива следния вид:

“(2) За осигурителен стаж при
пенсиониране се зачита времето на обучение
на лицата, завършили висше или полувисше
образование, ако внесат за своя сметка
осигурителни вноски, изчислени върху
минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със
закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване към датата на
внасянето на вноските. Осигурителният
стаж се зачита за времето, за което са
внесени вноските, но не за повече от срока
на обучение, предвиден по учебния план за
завършената специалност.

(3) За осигурителен стаж при
пенсиониране се зачита и времето, за което
лицата са навършили възрастта по чл. 68,
ал. 1 и 2, но на които не им достигат до 5
години осигурителен стаж за придобиване
право на пенсия и са внесени осигурителни
вноски, изчислени върху минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица, определен със закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване към
датата на внасянето на вноските, ако това
време не се зачита за осигурителен стаж на
друго основание по този кодекс.

(4) Внасянето на осигурителните
вноски по ал. 3 може да се извърши:

1. по банков път;
2. чрез ежемесечни удръжки от

отпуснатата пенсия, определени в план за
разсрочено плащане за период, не по дълъг
от 5 години, утвърден от длъжностното
лице в териториалното поделение на
Националния осигурителен институт, на
което е възложено ръково дството по
пенсионното осигуряване.

(5) За придобит осигурителен стаж
по реда на ал. 3 правото на пенсия възниква
от датата на внасянето на осигурителните
вноски или от датата на утвърждаване на
плана за разсроченото им плащане.

(6) При смърт на лицето преди
погасяване на осигурителните вноски,
дължими по реда на ал. 4, т. 2, те не се
събират от наследниците му. При отпускане
на наследствена пенсия за осигурителен
стаж се зачита само времето, за което са
внесени осигурителни вноски по утвърдения
план за разсрочено плащане.

(7) Правото по ал . 2 и 3 може да бъде
упражнено в срок до 31 декември 2015 г.

(8) Внасянето на осигурителни
вноски по ал. 2 за целия период на обучение
изключва упражняване на правото по ал. 3.
Когато са внесени осигурителни вноски по ал.
2 само за част от периода на обучение,
лицето има право да внесе осигурителни
вноски по ал. 3 за разликата до 5 години.

(9) Осигурителните вноски по ал. 2
и 3 са в размера, определен за фонд “Пенсии”.

Съгласно § 2 на Заключителната
разпоредба ЗИКСО влиза в сила от деня на
обнародването му в “Държавен вестник” – от

20 декември 2005 г. По силата на § 9,
ал. 7 от ПЗР на КСО правото по ал. 2 и 3 може да
бъде упражнено в срок до 31 декември 2015 г. По
прилагането на цитираните разпоредби даваме
следните указания:

1. Преценката на недостигащия
осигурителен стаж във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР
на КСО се извършва само по изрично заявено
желание на лицето. То се вписва в подаденото от
него заявление обр. УП-1 за преценяване правото
на исканата пенсия. Недостигащият стаж се
изчислява въз основа на приложените към
заявлението оригинални и редовно оформени
документи.

2. На лицето се изпраща с обратна
разпискауведомително писмо за общия и по
категории труд осигурителен стаж (Приложение
№ 1) и недостигащия му осигурителен стаж към
датата на заявлението. Уведомителното писмо се
съставя в 2 екземпляра, като вторият задължително
се прилага в пенсионното досие. В писмото се
посочват процента на осигурителните вноски за
фонд “Пенсии”, минималния осигурителен доход
за самоосигуряващите се лица, определен със
ЗБДОО за съответната година и общата сума на
вноските, както и възможността за внасяне на
цялата сума по банков път или разсрочването й с
погасителен план. Ако лицето желае да се
възползва от тази законова възможност, трябва в
седемдневен срок от датата на уведомяването
да декларира желанието си за разсрочено плащане
на сумата на осигурителните вноски, или да
представи вносна бележка за внасяне на цялата
сума по банков път, както и удостоверение,
издадено въз основа на нея от финансов ревизор от
ТП на НОИ.

3. Уведомителното писмо за
недостигащия осигурителен стаж се изпраща когато
няма нередовни и/или липсващи документи
по отношение на осигурителния стаж .

4. Когато в 7-дневния срок от получаване
на уведомителното писмо за недостигащия
осигурителен стаж лицето не се яви , следва да се
постанови разпореждане на длъжностното лице, на
което е възложено ръководството по пенсионното
осигуряване, с което се отказва исканата пенсия.

Когато в указания 7-дневен срок лицето
се яви , то може да:

- представи платежен документ за
внесената по банков път сума на осигурителните
вноски за недостигащия му осигурителен стаж,
посочен в уведомителното писмо и издаденото въз
основа на него удостоверение за
продължителността на осигурителния стаж, за
който са внесени о сигурителни вноски
(Приложение № 2) . Удостоверението се издава
от финансов ревизор от отдел “Краткосрочни
плащания и контрол”;

- декларира, че желае да се възползва
от предвидената в § 9, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от ПЗР на
КСО възможност за придобиване право на пенсия
при разсрочено плащане на осигурителните вноски
за недостигащия му стаж. Към същия ден следва
да се състави и утвърди с разпореждане на
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на пенсионното осигуряване
(Приложение № 3) погасителен план
(Приложение № 4) за разсрочване плащането на
сумата на осигурителните вноски чрез ежемесечни

удръжки от отпуснатата пенсия.

Ред, законност, сигурност и безопасност

Чл. 1. Лицата, живеещи и временно пребиваващи
на територията на общината са задължени да спазват
законите на Република България, решенията на
правителството, решенията на Общински съвет,

заповедите на кмета на общината и Наредба №1.

Опазване на обществения ред и сигурност

Чл. 2. ОбС Струмяни, забранява:
(1) Грубо и неприлично поведение поулиците,

площадите, парковете, кината, държавните, общински
и частни обекти;

(2) Нарушаване на нощната тишина чрез
викане, пеене, шумно слушане на музика, шумно
разтоварване на товари, форсиране на МПС и др.
подобни след 22.00 часа;

(3) Работата на ресторантите, павилионите,
бюфетите, всички заведения след 22.00 часа през
зимния сезон и 23.00 часа през летния, когато
възникват условия по ал.2. Удължаването на
работното време на същите може да стане само с
разрешение на инсп. “Транспорт, фирми, лицензи и
местни приходи” в ОбА Струмяни;

(4) Продажбата на спиртни напитки и цигари
в заведенията и павилионите, които се намират до
100 м. от района на училищата;

(5) Консумацията на спиртни напитки на
обществени места извън заведенията за обществено
хранене;

(6) Играта на хазартни игри от непълнолетни;
(7) Къпането, прането и миенето във

водоемите и други открити водни площи, освен на
определите за целта места;

(8) Игра и забавления с взривни вещества,
хвърлянето и възпламеняването им на всички места

за обществено ползване.
(9) Продажба на взривни вещества, пиратки,

фойерверки и др. на територията на общината;
(10) При провеждане на спортни и масови

прояви по стадионите, спортните зали и обществени
места:
1. внасяне на бомбички, ракети и други;
2. внасяне, продажба и употреба на спиртни напитки;
3. посещение на лица в нетрезво състояние;

(11) Използване на духови и други състави и
оркестри, високоговорители на открити тераси и
заведения, намиращи се в непосредствена близост
до жилищните сгради след 22.00 часа през зимния и
23.00 часа през летния сезон, с изключение на
тържествени моменти;

(12) Продажба на алкохол и цигари на
непълнолетни лица;

(13) Поставяне на игрални апарати в
заведенията до 100 м. от училищата;

(14) Достъпа на лица до 16 годишна възраст
в питейни и увеселителни заведения (ресторанти,
дискотеки, барове и т.н.) на територията на община
Струмяни през зимния сезон след 21.00ч., а през
летния – 23.00ч. Лица от 16 до 18 години могат да
посещават питейни и увеселителни заведения след
21.00ч. през зимния сезон, а през летния – след
23.00ч. само с придружител (родител или пълнолетен
член от семейство).

Нарушителите ще бъдат санкционирани,
съгласно Наказателните разпоредби на Наредба №1

на ОбС Струмяни.

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.

обява

АНКЕТНА КАРТА

1. Име на участника: …………………………………....

2. Предлагам: улица………………………………….....

3. Да се именува ……………………………………......

4.Село…………………………………………………..

Изрежи и изпрати на адрес: с.Струмяни, пл.”7-ми Април” № 1
или пусни в кутия за жалби, мнения и предложения в ОбА.
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Започна 18-тото световно
първенство по футбол.
Най- големият футболен форум бе
открит от канцлера на Германия
Ангела Меркел на супермодерния
стадион “Алианц арена”. Изиграха
се първите футболни срещи от
осемте групи. Ето и резултатите:

Група С:
Аржентина – Кот д‘Ивоар 2:1
Сърбия и Черна Гора –
Холандия 0:1
Група D:
Мексико – Иран 3:1
Ангола – Португалия 0:1

Група G:

Франция – Швейцария 0:0

Южна Корея – Того 2:1

Група H:

Испания – Украйна 4:0

Тунис –

Саудитска Арабия 2:2

Група А:
Германия – Коста Рика 4:2
Полша – Еквадор 0:2
Германия- Полша 1:0
Група В:
Англия – Парагвай 2:0
Тринидат и Тобаго –
Швеция 0:0

Група Е:

Италия – Гана 2:0

САЩ – Чехия 0:3

Група F:

Австралия – Япония 3:1

Бразилия – Хърватия 1:0

С П О Р Т

Ф У Т Б О Л

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

Обявява

прием на ученици след 8 клас за учебната 2006/2007 год.
Една непрофилирана паралелка със срок на обучение 4
години.
Прием по документи
Документи за кандидатстване:
1.Свидетелство за завършено основно образование.
2. Медицинско свидетелство.

СРОКОВЕ
за кандидатстване за записване

І-во класиране до 10.07.06г. 13.07. - 17.07.06г.
ІІ-во класиране до 19.07.06г. 25.07. - 26.07.06г.
ІІІ-то класиране до 31.07.06г. 02.08. - 03.08.06г.

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

КАКВО ДА ПРАВИТЕ, КОГАТО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С

ХИЩНИЦИ

Всеки стопанин, отглеждащ животни среща проблеми при
предпазване от хищници. За решаването на тези проблеми най-добре
действа използването на различни видове предпазни мерки.

ПОЛЕЗНО

Д е н о н о щ н о т о
присъствие на пастир и
овчарски кучета е най-
добрият метод за охрана
на стадата от хищници.
Други методи с
различна степен на
ефективност включват:
• Оягване през есента,
за да се избегне
пролетното оягване,
когато хищниците се
размножават и имат
нужда от повече храна;
• Осветяване на
кошарата през нощта;
• Поставяне на колкото
е възможно повече и с
различна големина
звънци на овцете, за да
създават шум;
•Закачване на капачки
от буркани по храсти и
дървета около кошарата;
• Денонощно включен
радиоприемник, койтода
създава шум около
кошарата;
• Недопускане на
оягване на пасището;
•Изсичане на храстите
и високи треви около
пасището (естествени
укрития за хищници),
прочистване на
дърветата от ниските
клони;
• Бързо заравяне на
умрелите животни далеч
от кошарата.
Въпреки всичко
домашните животни
продължават да стават
жертви на хищниците.
Затова са разработени
механизми за
компенсиране на
стопаните.В следва-
щият брой ще
п у б л и к у в а м е
възможностите за
компенсиране на
стопани, за щети
нанесени от хищници

на домашни животни.

с разгромното 32 – 24, но в
последната среща, за
съжаление, загубата от ХК
“Юниор Атлантик” с 28 – 25
попречи на илинденчани да се
класират за следващата фаза.
На финала в гр. Каварна се
класираха отборите на “Цар
Самуил” (Петрич), “Интер”
(Благоевград) и “Юниор –
Атлантик” (София).
Състезателите от “Интер” и
“Цар Самуил” се срещнаха на
полуфинал. Благоевградчани
победиха с 21 – 19 и така се
класираха за финала. Там
“Интер” бе надигран
категорично от ХК “Кубрат” с
22 – 11, докато “Цар Самуил”
загуби спора за третото място
с 12 – 23 от “Локомотив” (Вн).

Съдиите попречиха на децата от ХК “Илинденци”

Неадекватни съдийски
отсъждания попречиха на
хандбалния отбор от
с.Илинденци да се класира за
финала на държавното
първенство в гр.Каварна от 8 до
11 юни 2006г. Зоналния финал се
игра два дни в столицата – 27 и
28.05.2006г. Домакини бяха
отборите на ХК “Атлантик” и ХК
“Железничар”.

Двубоите се проведоха в
залата на 27-мо СОУ гр. София.

В първия ден децата до 12
год. от Илинденци записаха
победа срещу ХК “Интер” –
Благоевград: 25 – 21 и загуба от
ХК “Цар Самуил”- Петрич,
само с един гол разлика: 24 – 23.
Във втория ден от турнира
отново регистрираха победа
срещу “Железничар”

Във връзка с увеличаване
на данъчните оценки след
нова година общинска
администрация Струмяни
уведомява всички жители на
общината, че тече процедура
за закупуване на имоти, които
са с договор за отстъпено
право на строеж върху
общинска земя.

Цената по която се продава
земята се определя:
- по данъчна оценка - склю-
чили договори за
отстъпеното право на строеж
до 13.07.1991г.
- за всички останали по
пазарна оценка изготвена от
независим лицензиран
оценител.

За придобиване
собствеността върху имота е
необходимо да се внесе молба
по образец в деловодството на
общината, към която се
прилагат следните документи:

1. Копие от Договора за
отстъпено право на строеж.

2. Копие от лична карта.
3. Копие от Разрешение

за строеж.
4. Копие от скица виза

или архитектурен проект.
За повече информация

тел. 31-09 - общинска
собственост или в стая 306 в
Общинска администрация
Струмяни.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИИЕ

За Вас родители!!!

1. Ако бяхте родител на ученик /
ученичка/ от 8 клас, бихте ли
настоявали детето Ви да завърши
средното си образование в СОУ
“Св. Паисий Хилендарски” с.
Микрево? Защо?
а/ Да, защото качеството на
предлаганото там образование
съответства на изискванията ми
б/ Да, защото нямам финансовата
възможност да издържам детето
си, ако учи извън общината.
в/ Да, защото живота на село
предлага по-голяма сигурност.
г/ Да, поради други причини
..........................………….
д/ Не, защото качеството на
предлаганото там образование не
съответства на изискванията ми.
е/ Не, защото живота в града
предлага по-големи възможности.
ж/ Не поради други причини
…….......................………..

За Вас ученици!!!

1. Ако бяхте ученик /ученичка/ от
8 клас, бихте ли желали да
завършите средното си
образование в СОУ “Св. Паисий
Хилендарски” с. Микрево? Защо?
а/ Да, защото качеството на
предлаганото там образование
съответства на изискванията ми
б/ Да, защото родителите ми нямат
финансовата възможност да ме
издържат, ако уча извън общината.
в/ Да, защото живота на село
предлага по-голяма сигурност.
г/ Да, поради други
причини………….
д/ Не, защото качеството на
предлаганото там образование не
съответства на изискванията ми.
е/ Не, защото живота в града
предлага по-големи възможности.
ж/ Не поради други причини
..........................……………..

Важно !

Изрежи и изпрати на адрес: с.Струмяни, пл.”7-ми Април” № 1
или пусни в кутия за жалби, мнения и предложения в ОбА.


