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Контрол
Във връзка със
зачестили оплаквания на
граждани, относно
задръстване и замърсяване на улиците, тротоарите и речните корита в населените места, където има разположени селскостопански
постройки за отглеждане на домашни животни, шума, сено, растителни, животински и
строителни отпадъци,
служители от Общинска
администрация Струмяни направиха проверка в село Микрево.
На нарушителите са съставени
актове за установяване
на административни
нарушения по Наредба
№ 1 на Общински съвет
Струмяни. Повечето от
тях са нарушили разпоредбите на чл. 12, ал. 1
и чл. 5, ал. 1, т. 2 от упоменатата
Наредба,
съгласно които се забранява изхвърлянето на
отпадъци от различно
естество по улиците,
деретата и обществени
места и разполагането и
използването на части
от уличното платно и
тротоарите за селскостопански постройки.
Наказателни
постановления ще бъдат
издадени на тези, които
не са премахнали и отстранили нарушението,
което са направили.
Продължават проверките и в други
населени места в
общината.

цена: 0.00 лв

Дежурна
група през
август

По-големи правомощия на
общините по отношение на
некоректните данъкоплатци
От тази година ОбА
Струмяни ще извършва
възстановяване на надвнесените от данъкоплатците суми за
данъци и такси.Справка
за състоянието на
партидата може да
получи всяко данъчно
лице в работно за
администрацията
време. До сега това
възстановяване на се
извършваше както за
физически, така и за
юридически лица от

Националната агенция
по приходите.
Възстановяването
ще
става
след
депозиране на Искане за
прихващане или възстановяване в едномесечен
срок от дата на
подаване.
Община
Струмяни ще дава на
Агенцията за държавни
вземания за принудително събиране поголемите длъжници на
местните данъци и так-

За вас ценители на
природата !
Заповядайте на
традиционните “Дни
на Пирин `2006”, които
ще се проведат в периода 15–22.07.2006 г.

Инициативата е
финансирана
от
Българска фондация
биоразнообразие, като
част от изпълнение на

си.
Напомняме
на
в с и ч к и
д а н ъ ко платци, че
изтече срока за втората
вноска
за
данък
недвижими имоти и
такса битови отпадъци.
І-ва вноска - 31 март, ІІра вноска - 30 юни, ІІІта
вноска
30
септември, ІV-та вноска
- 30 ноември.
На закъснелите се на-

числява
законова
лихва.
Новост в обслужването в община Струмяни е и издаването на
удостоверения за наличие или липса на задължения и за декларирано
движимо и недвижимо
имущество.

Плана за
управление
на
парк
“Пирин”.
Програмата
на празниците включва
възможности
за
по
–
кратки и по –
продължителни
екомаршрути,
базари на
традиционни
храни
и
сувенири от
района, посещения на
други забележителности и изненади за
всички посетители.
15 – 16 юли (събота и
неделя)
село Сенокос, община
Симитли

17 юли (понеделник)
хижа “Яворов”, община
Разлог
18 юли (вторник)
град Банско, община
Банско
19 юли (сряда)
местност
“Попови
ливади”, община Гоце
Делчев
20 юли (четвъртък)
село Лиляново, община
Сандански
21 юли (петък)
село
Илинденци,
община Струмяни
22 юли (събота)
село Влахи, община
Кресна
Пълната програма
на празниците може да
намерите на следния
адреc: www.visitpirin.net

По – бързо административно обслужване
ставени безвъзме здно
от
министерство на
държавната
администрация по искане
В общинска от общината. Инициаадминистрация ще тивата се осъществява в
бъдат подменени пет изпълнение на приорикомпютърни системи. тетните задачи и дейноПоследните са предо сти, заложени в Страте-

гията за електронно
прави -телство и
Стратегията
за
модернизиране
на
държавната администрация.
Целта на общинското
ръководство е подобряване на админис т р а т и в н о т о
обслужване и предлагане на по - качествени

услуги. По преценка на
експертите по инфор мационно обслужване,
част от амортизираните
компют ри ще бъдат
подменени с новите,
като един от тях ще
бъде поставен във
Фронт офиса с цел побързо обслужване на
гражданите
при
заплащане на такси и
данъци.

И тази година,
през месец август ще
бъде сформирана дежурна група за деца в
предучилищна възраст.
Към този момент дежурни групи са сформирани съответно в
селата Микрево и
Струмяни.Този път
сборната група ще се
помещава в ЦДГ
«Радост» с. Илинденци.
За удобство на всички
родители, ще бъде
о сигурен транспорт,
който да превозва
децата от съответното
населено място до
с.Илинденци и обратно.
Родителите,
които
желаят децата им да
посещават сборната
група, следва в срок до
14.07.2006г. да заяват
своите намерения пред
директора на детската
градина по местоживеене.

Телефонен
тероризъм
Внимание, напоследък заче стяват
случаите на обаждания по телефона
на възрастни хора от
името на техни близки
и роднини с молба за
пари. Обръщаме се
към възрастните хора
и техните близки да
бъдат особено внимателни и в случаи на
съмнения да търсят за
съдействие органите
на реда, тел. 2108 или
166.

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 факсов № 07434/3105 или на е-mail: strumyani_press@abv.bg.
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Магията като неизменна част от религията на древен Египет

/продължение от бр.4/
Многочисленият
египетски народ е бил
зависим по отношение на
своето изхранване от
плодородните земи,
намиращи се около
делтата на свещената
река Нил. Ако водите на
реката придойдат, цялата
реколта, всичкият труд
отивал напусто. Ето защо
съществувала и магия за
времето. Днес също се
практикува в много части
на България подобна
мярка, но вече наричана
обред. Всички сме
чували, дори виждали,
как протича ритуала
“Герман”
или
“Пеперуда”, които с е
правят за дъжд или
засушаване. В Египет
това магическо средство
е наричано “Магия за
борба с враговете на
слънцето”. Както споменахме по-горе, слънцето
е главното божество в ре-

лигията
на египтяните.
Един от
основните
ритуали е
описан в
“Книгата
за побеждаването
на врага
на Ра”.
Нея, жреците от Тиванския храм чели всеки
ден, като четенето било
съпроводено със заклинания и магически
обреди. Фразата “За да
сияе слънцето!” била
изричана постоянно и в
транс.
Известно е, че
Египет е една от наймощните империи в
дълъг период от време
попадащ най-общо във
рамките на 3 000 г. пр.Хр.
– 330г.пр.Хр., като тук не
включваме праисторическите времена на
съществуване, както и
най-ранната епоха. През
всичките тези 3000
години на мощ и
господство, апетитите на
други, също силни
държави на тогавашното
време, били големи и
постоянни. По това време
достатъчно развити,
както в културно, така и
в политическо отношение
били Месопотамия,

Шумер, Акад. Египет е
постоянно на щрек,
пазейки територията и
независимостта си. Една
от мерките за опазване
неприкосновеността и
целостта на държавата,
както сами се досещате
отново е магията.
Жреците, като първи
съветници на фараона
давали своето, прилагайки способите на т.нар.
вредоносна магия. Тя се
изразявала в гадаенето.
Тази система била
развита до степен –
безпрекословно вярване
в тълкуванията врачуване над восъчната
фигура
на
врага,
магически изображения
и заклинания. Днес тази
форма на въздействие е
позната като “Вуду” или
“Черна” магия.
Широко известна
в древният египетски
свят е и така наречената
заупокойна магия. Това е
система от магически
средства помагащи за
измолването
на
благополучие
на
покойника в задгробния
му живот. Египтяните,
приживе правили всичко,
само и само да осигурят
удобен и спокоен живот
на неумиращата част от
човешкото същество, за
неговото “Ка”, според
египетската терминоло-

гия. От тук е и обичаят
балсамиране,
строителството на вечното
жилище за покойника и
поставянето в това
“жилище” на всичко
онова, което би могло да
му
послужи
в
задгробния, вечен живот.
Оформянето на интериора на гробницата е
правено, както с помощта
на латни и не само,
предмети, но в живопис и
скулптура. Животът,
според правилата за
морал в древен Египет,
става залог и условие за
спокойно и щастливо
съществуване на онзи,
вечният живот. Това
учение, ще се съгласите,
е и в основата на
Християнската религия.
Митичното
място,
където продължават да
живеят
блажените,
египтяните наричали
“Полетата на Иалу”.
Само онзи, който бъде
намерен за достоен след
съденето му пред
Великия задгробен съд,
чийто съдия е Озирис1,
може да бъде удостоен с
блажен живот… отвъд…
Отвъдното е светът, в
който си вечен – това е
философията
на
древните.
Както споменахме по-горе, магическите представи на

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Безплатно консултиране на хора с
увреждания
Ако
имате
проблеми, за които е
необходима правна
консултация можете да
си помогнете като:
* се обадите на
тел. 02/ 9625525;
489 13
92 - за
информация и задаване
на правни въпроси,
както и
директни
консултации, давани от
правни консултанти.
* отидете на
място – за лична среща
с консултантите в
приемна в гр. София, ул.
„Ангел Кънчев” 2,
(сградата
на
КТ
“Подкрепа”), ет. 4, ст. 9
в дните от понеделник
до четвъртък между 16
и 18 ч. и в петък от 13
до 16ч.
* чрез интернет
на електронна поща
www.horizonti@dir.bg,
или
в
skype
horizonti_consult.
При необходимост

могат да се завеждат
дела и да се дават
правни становища по
въпроси,
засягащи
правата на хората с
увреждания, както и (в
случай на нужда) ще се
търсят разрешения на
конкретни проблеми и
конфликти с институции
и фирми.
На страницата
на фондация „Хоризонти” – www.horizonti.bg
ще се публикуват
отговори на важни и
актуални въпроси по
социалното и трудовото
право.
Консулт ациите се
предоставят
от
експерти на Фондация
„Хоризонти” с финансовата подкрепа на
Институт „Отворено
общество”.
Консулт ациите са
напълно безплатни за
хора с увреждания до
ноември 2006г.

В случай, че сте осигурен и се
нуждаете от стоматологично
лечение, Вие можете:
Да

посетите
всеки
зъболекар,
сключил договор със
Здравната каса. На
видно място в кабинета
му е обявен списък със
стоматолочните
дейно сти, които с а
изцяло или частично
заплатени от здравната
каса.
Трябва
да
представите
на
зъболекаря личната си
здравноосигурителна
книжка, в която той
вписва какви лечебни
дейности
от
договорените
със
здравната каса Ви е
извършил. Ако те зи
дейности
не
са
заплатени изцяло от
НЗОК, Вие доплащате
необходимата сума.
За
всяко
посещение при

стоматолог заплащате потребителска
такса от 1.60 лв. /1%
от
минималната
работна заплата за
страната/.
В случай, че се
нуждаете
от консултация или лечение
при
стоматологспециалист, зъболекаря
следва да Ви изпрати с
талон - направление при
специалист. Той Ви
консултира и провежда
лечението, за което
доплащате
или
заплащате изцяло. Ако
се окаже, че трябва да
се
лекувате
или
оперирате в болница,
специалистът
или
общопрактикуващият
стоматолог Ви издава
талон-направление за
болнично лечение.

египтяните
не
съществуват в чист вид,
а често се явявали в
усложнените образи на
боговете, както примера
с Озирис.
Не можем да
пропуснем ролята на
мантиката в религиозния,
и не само, живот на
египтяните. Или иначе
казано – на жреците.
Тълкуването ставало по
много начини и различни
знаци,
виждани
съответно само от
просветените. Гадаело се
по различни природни
явления, поведение на
животните, полета на
птиците
например.
Дисекция на определено
животно и гадаене по
вътрешностите му, също
било разпространена
практика. Тук ни се иска
малко да се отклоним, но
не от темата, а от
времето и да споменем,
че при избора на място,
където да бъде изграден
Вечният град – Рим,
посветените в тайнството
гадатели, пуснали един
сокол, който да прелети
над определеното първоначално
място
за
създаването на града.
Когато след няколко дни
птицата се върнала при
тях, жреците разгледали
обстойно вътрешностите
й, и след като установи -

ли, че птицата е здрава,
започнал строежа на
града.
Както сами се
уверявате, целият живот
на древните египтяни е
съобразен с религията им
и обратно. Два взаимно
допълващи се елемента,
зависими един от друг.
Реалността и фантастичната страна на
нещата. Истинното и
предизвиканото,
породени от видимото и
невидимото. И всичко
това крепящо един свят,
чийто материален и
духовен израз пораждат
интерес до нашето време
и
чиито
религия,
политика и порядки
формират цяла една наука
наречена История на
Източния свят.
За друг, не по
малко интересен дял в
науката, наричан История
на България, ще пишем в
някой от следващите
броеве на вестника.
Тогава ще ви запознаем
с един от най-великите
дипломати на всички
времена в българската
история – Иван Асен ІІ.
1
Завладяването е израз на
най-старата форма на магия
2
В пантеона на египетската
митология, Озирис е богът на
“Западният сват” т.е. на света
на преселилите се във
вечността.

Безплатен отдих за децата на
социално слабите семейства

За трета поредна година дирекция
“Социално подпомагане” Струмяни организира
летен лагер за деца в неравностойно социално
положение.
Инициативата е финансирана по проект
“Вяра” от фондация “Звезда на надеждата”. На
този лагер ще заминат двадесет деца от
общината, чиито родители са безработни,
социално слаби или деца на многодетни
семейства. Безплатното едноседмично
лагеруване ще бъде в гр.Велинград.
Подбора на децата ще се извърши от
комисия, сформирана със заповед на директора
на дирекция “Социално подпомагане” Струмяни.
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ДЕ ЮРЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Ув а ж а е м и
читатели, материала,
който следва по-долу е
коментар на Закона за
общинската собственост и Наредбата за
реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското
имущество. Публикуваме го с идеята да Ви
бъдем полезни при
ориентирането
в
сложните законодателни
норми.

чени за изпълнение на
функциите на органите
на
местното
с амоуправление
и
местната
администрация;
*
други
имоти,
предназначени за трайно
задоволяване
на
обществени потребности от местно
значение, определени от
общинския съвет.

Частна
общинска
собственост са всички
други общински имоти и
Общинска
вещи. Приходите и
собственост са:
* имотите и вещите, плодовете от тях са
частна собственост на
определени със закон;
* имотите и вещите, общината.
предоставени
в
собственост
на Актът за общинска
собственост
общината със закон;
Общината удо сто* имотите, чиято
верява възникването,
собственост
е
изменението и погавъзстановена
на
сяването на правото си
общината при условия и
на собственост върху
по ред, определени със
имоти с акт за общинска
закон;
собствено ст. Той е
* имотите и вещите,
официален документ,
дарени или завещани на
съставен от длъжностно
общината;
лице по ред и форма,
* имотите и вещите,
определени в закона и
придобити от общината
вписан в службата по
с доброволен труд и/или
вписвания. Актът за
с парични средства на
общинска собственост
населението;
няма правопораждащо
* имотите и вещите, действие.
придобити от общината
при ликвидацията на
Разпореждане:
търговски дружества с
Разпореждане с
общинско участие;
публична общинска
* имотите и вещите,
собственост:
придобити от общината - Тя не може да с е
чрез правна сделка, по продава, но може да се
давност или по друг отдава част от нея под
начин, определен в закон. наем за срок от пет
Забележка:
Не са
общинска
собственост имотите и
вещите
на
търговските
дружества и юридическите
лица
с
нестопанска цел, дори
ако общинат а е била
единствен собственик
на прехвърленото в
тях имущество.

Общинската
собственост бива:
публична и частна.

години, само след
решение на Общински
съвет при условие, че
наемането им не пречи
на дейността на лицата
които ги управляват;
- Тя може да се отдава
безвъзмездно
за
управление на други
юридически лица на
бюджетна издръжка или
на техните териториални структури;

Забележка: Имотите и
вещите
публична
общинска собственост,
не могат да се:
придобиват по
Публична общинска
давност.
собственост са :
- да се отчуждава и
* имотите и вещите,
да се прехвърлят в
определени със закон;
* имотите, предназна - собственост на трети
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лица.
Разпореждане
с
частна
общинска
собственост:
- Тя може да се отдава
под наем без търг или
конкурс на ръководства
на
политическите
партии отговарящи на
условията определени в
Закона за политическите
партии.;
- С решение на
Общински съвет може
да се отдава под наем
без търг или конкурс на
юридически лица с
нестопанска цел за
осъществяване
на
дейност от обществена
полза;
- За всички останали
случаи отдаването под
наем става с решение на
Общински съвет чрез
провеждане на търг и
конкурс;
- Замяна, дарение
учредяване право на
строеж се придобива
след Решение на
Общински съвет;
- Продажба на свободни
частни общински имоти
става след решение на
Общински съвет, чрез
провеждане на търг или
конкурс;
- Продажба на земя
частна
общинска
собственост
на
собственика на законно
по строена върху нея
сграда се извършва от
Кмета на общината без
търг или конкурс;
- Прекратяване на
собствено ст
върху
имоти между общината,
държавата, физически
или юридически лица се
извършва след решение
на Общински съвет;
Забележка: Въз основа
на резултатите от
търга, конкурса или
решението
на
Общински
съвет
кметът на общината
издава заповед и
сключва договор в
писмена форма и се
вписва в службата по
вписвания
по
местонахождение на
имота.

ИЗДАВАНЕ НАУДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
Какво представлява удостоверението за наследници?
Удо стоверението за
наследници е една от
услугите по гражданско
състояние, която всяка
община предоставя, в
случай, че последния
адрес на починалия се
намира на територията
на съответната община.
Кога и на кого
се предоставя тази
услуга?
Тя се предоставя след
смъртта на дадено лице
/наследодател/, на лица,
които са близки на
наследодателя, връзката между които се
дължи на брак, кръвен
произход и осиновяване.

наследодателя
и
неговите законни наследници по преценка
на молителя . Достоверността на данните се
проверява от общинската администрация
/кметска
администрация, кмета/ чрез
справка в регистъра на
населението.
В какви срокове ще получите
услугата?

За какво служи
удостоверението за
наследници?
То е необходимо при
получаване на наследствено имущество,
пенсии, прехвърляне на
недвижим имот и др.
случаи.
Кои са необходимите документи за
получаване на тази
услуга?
Молба-декларация ,
която следва да с е
подаде в общинската
администрация
/кметството/
по
последното
местожителство
на
наследодателя.
В молба-декларацията
за наследници се
посочват данните на

Веднага или в рамките
на 3 работни дни. Найкъсно до 7 дни, органът
извършващ административната услуга е
длъжен да се произнесе
по искането. Ако има
обективни причини за
забавяне – извършване
на необходими справки и
проверка на факти и
обстоятелства, удостоверението може да
се издаде и в срок до 1

Събитие
На 12 юли 2006 г. се
навършват 15 години
от приемането /1991/ на
Конституцият а
на
Република България от
Седмо Велико Народно
събрание. Тя е третата
по
ред
след
Търновската /1879/ и
Конституцията на НРБ
(1971). В деня на
нейното приемане е
подписана от 309
депутати (при 400
депутати във ВНС), а
по-късно – от още
четирима. Тя налага
изграждането
на
държавното управление
въз
основа
на
разделение на властите.
Новият Основен закон
въвежда институцията

на едноличен държавен
глава – президент на
републиката. До юни
2006г. са направени три
поправки
в
Ко н с т и ту ц и я т а ,
свързани с: имунитета,
несменяемостта
и
мандатността
на
магистратите; с отмяна
на забраната за покупка
на земя от чужденци
във връзка с членството
на страната в ЕС; с
мястото на прокурорите
и следователите в
съдебната система,
имунитета на съдии,
следователи, прокурори
и
депутати
и
правомощията
на
общините
при
формиране на данъци.

месец.
Към кого да се
обърна в случай, че
служителите откажат
да ми издадат удостоверението?
Обжалването на отказа
да се издаде удостоверение за наследници става по общия ред
– пред по-горестоящия
административен орган
– кмета на общината.

Промяна в Кодекса за социално осигуряване гарантира
увеличаване на доходите на около 1 625 000
пенсионери, от 1 юли 2006 г.
За пенсиите, отпуснати до 30 юни 2006 г., се предвижда следното
увеличение:
Размер на пенсията
До 120 лв.
От 120 до 150 лв.
Над 150 лв. не
се предвижда увеличение
Минималния размер на
Пенсията да бъде 85 лв.

Увеличение %
5%
4%
-

-

Министър Масларова поясни, че това увеличение на пенсиите ще засегне
доходите на около 1 000 000 души с пенсии за трудова дейност , а с увеличение
на минималния размер на 85 лв, ще се увеличат доходите на още 624600
пенсионери.
От 1 юли ще бъдат увеличени и надбавките по Кодекса за социално
осигуряване.
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КУПА

Франция – Италия е големия финал на Мондиал 2006
Двата
отбора
стигнаха
до
последната фаза
след много трудни
полуфинални срещи,
Италия
победи
домакина Германия
с два гола в
последните минути.

Дел Пиеро
ликува,
след като
детронира
Германия

ОБЯВИ

И

Първо в 118-та минута
Фабио Гросо, след меле
в полето на Леман насочи
топката в левия ъгъл на
вратата за 0:1, а в
следваща атака Алесандро Дел Пиеро сложи
точка в спора – 2:0 за
Италия.

ние №1-10343/20.06.2006г.
на
министъра
на
вътрешнитеработи,
обявява търг с тайно
наддаване за продажба на
недвижим имот – частна

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
управле-ние
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 (07.07.06г.)
Оферентите ще бъдат
поканени на преговори за
определяне на бъдещо
партньорство между
общината и частния
партньор.
ОбА Струмяни

ОБЯВЛЕНИЕ
до всички държавни институции, частни
фирми и неправителствени организации
на територията на общината
Общинска администрация Ви уведомява за
възможността да ползвате страниците на вестник
“Струмяни”. По Ваша преценка Вие може да
предоставяте различна информация, обяви или
реклами за своят а дейно ст, които да бъдат
публикувани в информационното издание и сведени
до знанието на населението.
За контакти: Мария Панайотова, тел. 07434/3108.

от турнира ще се
проведат на 8 и 9 юли. В
събота – 8 юли от 22.00ч.
е срещата за трето място
между Германия и Португалия, а в неделя сблъсък за световната купа
от 21.00ч. в Берлин излизат Италия и Франция.

СЪОБЩЕНИЯ

Министерство на вътрешните работи
О БЯ ВА
На осно вани е чл. 66
А, ал.2 във връзка с чл.
51, ал.1 от Правилник а
за прилаг ане на Закона
за държ авната собс тве ност /ППЗДС/ и реше-

Другият финалист –
Франция срещна коравия
тим на Португалия, но
французите заслужено
достигнаха до финал,
след попадение от дузпа
на Зинедин Зидан още
през първата част на
мача. Последните двубои

държавна собственост
№005220 в землището на
с . К л е п а л о ,
общ.Струмяни, обл.
Благоевград с терен от
14 600 кв.м. заедно с пост ро ените върху него
сгради – административна
сграда
със
застроена площ 230 кв.м.
на един етаж: битова
сграда със застроена
площ от 120кв.м. на един
етаж: помощна сграда
със застроена площ от
110кв.м. на един етаж и
помощна сграда със
застроена площ 30 кв.м.
на един етаж /акт за
държавна собственост
№1188/2004г./.
- Начална т ръжна
цена: земя - 12 895лв. и

сгради – 9 674.40лв. с
ДДС.
- Депозит за участие –
120 лв.
- Цена на тръжни книжа
- 20 лв.
На основание чл. 66 А,
ал.2 във връзка с чл. 51,
ал.1 от ППЗДС и
решение № 1-10343/
20.06.2006г. на министъра на вътрешните
работи, обявява търг с
тайно наддаване за
продажба на недвижим
имот – частна държавна
собственост № 015085 в
землище на с.Добри
Лаки, общ. Струмяни,
обл. Благоевград с терен
15 000 кв.м. заедно с
построените върху него
сгради: административна

ВА Ж Н О
Поради заче стили кражби на
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
сигнализират на тел. 070010010;
07434/2066 или 0888/667634 –
дежурни при ОбСС Струмяни.

ОБЯВА
Шивашк и цех в с. Ст румяни
набира ши вачки за оверл ог,
покривна и прави машини.
Тел.за контакти: 07434/2061;
“Джи би ей компани” ЕООД
с.Струмян и.

сграда със застроена
площ 504 кв.м. на един
етаж и битова сграда със
застроена площ 504 кв.м.
на един етаж и битова
сграда със застроена
площ 140 кв.м. на един
етаж /акт за държавна
собствено ст № 1179/
2004г./:
- Начална тръжна цена:
земя - 12 750лв. и сгради
– 11 902.80лв. с ДДС
- Депозит за участие –
130 лв.
- Цена на тръжни книжа
– 20 лв.
Оглед на имота до
24.07.2006г.
след
предварително записване
в РГС – Кюстендил.
Закупуване на
тръжните книжа, внасяне

на депозита за участие и
регистрация в търга – до
16.00ч. на 25.07.2006г. в
сградата на РГС –
Кюстендил.
Търгът ще се проведе
в сградата на РГС –
Кюстендил,
ул.
„Лозенски път” №1,
гр.Кюстендил
на
26.07.2006г. от 10.00ч.
При не проведен търг
министъра на вътрешните работи насрочва
повторен
търг
на
28.08.2006г. от 10.00ч.
при същите условия.
Телефон за контакти:
РГС – Кюстендил – 078/
55-10-40, вътр. 220.
ГПУ – Микрево – 0746/
2-93-00.

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 четири
години.
Прием по документи.
Документи за кандидатстване:
1.Свидетелство за завършено основно образование.
2. Медицинско свидетелство.
СРОКОВЕ
І-во класиране
ІІ-ро 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.

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