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НА ПЪТ ЗА ОЛИМП, БОГОВЕТЕ СПРЯХА
В ИЛИНДЕНЦИ
Шум, веселие и…
вино! Това е вярната
формула, равна единствено на празник! И ако
трябва да продължим на
езика на химията, ще
допълним, че дифузията
(спойката) между трите
компонента е възможна
само поради една
единствена причина–
традиция.
Чедото на с.Илинденци
и община Струмяни,
наречено

Боговете Трифон, Дионис, Загрей и Бакхус

Богове и простосмъртни извиха огромно хоро
на лозята в м.„Валоги”

“Празник на боговете
на виното”, отпразнува
своя 15 рожден ден и
доказа, че еволюция има
тогава, когато има
постоянство, добри идеи
и разбира се хора, които
да ги осъществяват.

Смелата идея за пресъздаването на древни обичаи, тематични с Празника на боговете на
виното, бе осъществена.
Ко стюми, поведение,
атрибути – всичко бе на
ниво и нека не звучи

Противопожарни мерки
Уважаеми жители и
земеделски производители от Община
Струмяни,
Високите температури и
продължителното засушаване през месец януари
създадоха предпоставки за
усложняване на пожарната
обстановка. През месец
февруари започва и
масовата резитба на лозята
и овощните дървета,
започва се и масово

цена: 0.00 лв
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почистване на стопанските дворове, земеделските и вилни имоти от
горими отпадъци и сухи
треви, като в голяма част
от случаите се изгарят
отпадъците на не обезопасени места.
В следствие на тези
действия от началото на
годината, поради небрежни действия на овчари и
селски стопани в областта
възникнаха 14 пожара и

нескромно –
уникалното пресъздаване на
тези порядки бе
първото подобно, правено някога в България.
Всички са единодушни, че
събитието е
предизвикало
небивал интерес, а отзивите–
само положителни, потвърдиха мнението
им. Няма да
хвалим прекалено организат о р и т е Общинска
админи-страция
и
читалище “Св.Климент
Охридски” за смелите
идеи и за успешното им
осъще-ствяване, само ще
споменем, че „Който го
може, го може!”.
следва на стр.2
бяха опожарени стотици
декари гори, черешови и
лозови масиви.
В тази връзка Ви
уведомяваме, че се
З АБ Р А Н Я В А паленето
на огньове по стърнища и
земи в земеделски и
горски фонд.
П Р И З О В А В А М Е да
бъдете особено бдителни
при изгаряне на отпадъците
/когато се налага/, това да
става на подходящи места
и под наблюдение.

ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА
ЗА 2007
На 06.02.2007 г. в
сградата на читалище
“Будител” с. Струмяни
се проведе обществено
обсъждане на бюджета
на община Струмяни за
2007 г.
Присъстваха граждани,
директори на училища и
детски градини, представители на читалищните настоятелства,
общински съветници и
служители от Общинска
администрация.
Кмета на общината г-н
Чиликов запозна присъстващите с основните
параметри на проектобюджета за 2007г., който
е в размер 3 744 000лв.,
от които държавно
финансиране – 1 666
700лв.,
общинско
финансиране 603 500лв. и
целеви приходи –
1 473 800 лв.
Най-много средства се
заделят за финансиране
на дейностите по функция

ВАЖНО!
Общинска администрация Струмяни
уведомява всички жители
на общината, че съгласно
решение на Министерство на финансите от
01 януари 2007 г. има
завишаване на данък
недвижими имоти и такса
битови отпадъци с 20%.
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща
на четири равни вноски
в следните срокове:от 1
февруари до 31 март, до
30 юни, до 30 септември
и до 30 ноември на
годината, за която е
дължим.
продължава на стр. 3

“Образова н и е ” ,
коя то
включва
издръжка
на всички училища и
детски градини на
територията на общината. Следващото поголяма финансиране е
отделено на функция
“Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”,
която включва издръжката на ДВПР с. Раздол,
Домашен социален патронаж, както и разкриване на новата
социална услуга –
“Защитено жилище” в с.
Раздол.
С бюджета на община
Струмяни се осигуряват
средства за предоставяне на много услуги,
като водоснабдяване и
канализация, улично
осветление, здравео -

пазване в детските
градини и училищата,
благоустройство
и
опазване на околнат а
среда, култура, ремонт
на пътища и др.
Новата европейска
година стартира с
осигуряване на достатъчно средства за
изграждане на канализационната мрежа в
Струмяни, Микрево и
Илинденци, което ще
даде по-високо самочувствие на всички
жители и ще отговаря на
изискванията на новото
време.
В същото време
общинското ръководство
ще продължи да търси
нови алтернативи за подобро финансиране и повисоко каче ство на
предоставяните услуги.

ПРАЗНИК Е!
Простете и простено да ви е!
С уважение
Валентин Чиликов

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
Стартира нова програма “В
подкрепа на майчинството”

Продължава от стр.1

НАГРАДЕНИ В РАЗЛИЧНИТЕ
КАТЕГОРИИ:
„ЦАР НА ЛОЗЯТА” –
Борислав Михов от
с.Илинденци, за набраните
60 тона грозде;
„НАЙ
–
ДОБРО
МЕСТНО БЯЛО ВИНО” :
Първо място – Огнян
Стоянов, второ място –
Славчо Мешков, трето
място – Ангел Шапков;
„НАЙ
–
ДОБРО
МЕСТНО
ЧЕРВЕНО
ВИНО” : Първо място –
Александър Гайдов, второ
място – Стефан Станоев,
трето място – Огнян
Котев;
„НАЙ
–
ДОБРО
ГОСТУВАЩО ЧЕРВЕНО
ВИНО” : Спас Пешев – гр.
Благоевград;

„НАЙ – ДОБРО
Г О С Т У ВА Щ О
БЯЛО ВИНО” :
Любомир Марянски
– гр. Симитли;
„НАЙ – ВКУСНА
БАНИЦА” : Златка
Султова
–
с.Микрево;
„НАЙ – ВКУСНО
МЕЗЕ” : /колективна/
: самодейци от село
Никудин.
Официални гости на
празника бяха народните представители Снежана Гроздилова и Марина
Дикова /НДСВ/

Кметът на село Илинденци награждава Златка
Султова
Ясен Попвасилев и Яне Янев
- ОДС, кметовете на съседните общини Андон Тотев,
Валентин Стоичков, Вельо
Илиев, Апостол Апостолов,
както и кметът на Серес Янис Влахос и зам.кметът на
Вълчидол - Кирил Марков.

Държавата ще
подпомага майките на
деца до 2-годишна възраст да се връщат на работа, като поема разхо
дите за гледачки. Регистрирани безработни
жени ще могат да бъдат
детегледачки, като ще
получават минимална
работна заплата, която е
в размер на 180 лв.. Да
се грижат за деца срещу
заплащане могат и бащи,
баби и дядовци, които са
регистрирани на трудовата борса, предвижда
стартиращата от тази
година програма. За да
кандидатстват за помощ-

та по програма
в подкрепа на
майчинството,
родителите ще
трябва
да
подадат молби /
заявление за
включване в
програмата/ в
социалните
служби. Те ще
има възможност да
избират гледачките
чрез
събеседване.
Наетите ще имат право
на отпуска, болнични и
други обезщетения по
Кодекса на труда.
Програмата е
съобразена с интегрираните насоки за
растеж и заетост на ЕС
за създаване на условия
за връщане на работа и
насърчаване на професионалното развитие
на майките и осигуряване на заетост на
безработни, ангажирани
в отглеждането на
малки деца.

Промени по Националната програма “Помощ
за пенсиониране”

„ЦАРЯТ НА ЛОЗЯТА”Борислав Михов от с.Илинденци

ПОДАРИХА ЛЕК АВТОМОБИЛ „ТОЙОТА”
НА ОТДЕЛ
„СОЦИАЛНА
ЗАКРИЛА” –
СТРУМЯНИ
От две години
служителите
от
отдел „Социална
закрила” – Струмяни
работят по проект
„Помагащи ръце”,
финансиран от фондация „Звезда на
надеждата”.
С цел повишаване
ефективността на
отдела е назначен
социален консултант,
а също така бяха
предоставени
безвъзмездно

Във
връзка
с
изпълнението на изменената и
допълнена
Национална
програма
“Помощ
за
пенсиониране” от 01.01.2007 г.
даваме следните указания:
Обект на Програмата са безработни лица,
които отговарят на следните
условия:
- регистрирани са в
Дирекции “Бюро по труда” и
търсят активно работа;
- навършили са
възраст, която е до 2 г. и 6м.
по-малка от изи-скваната за
пенсиониране за съответната
година,

а именно 60 години и 6
месеца за мъжете и 57
години и 6 месеца за
жените;
- не им достигат
до 5 точки за формиране
на сбора от осигурителен стаж и възраст,
който дава право на;
- не им е издавано
разпореждане от НОИ за
отпускане на пенсия на
друго основание.
Териториалните
поделения на Националният осигурителен
институт /РУСО –

Благоевград/ издават
удо стоверения
за
недостигащ осигурителен стаж до 60
месеца (5 точки) при
поискване от регистрирани в дирекции
“Бюро по труда”
безработни
лица,
желаещи да участват в
Програмата, навършили възраст до 2 г. и
6м. по-малка от
изискваната за пенсиониране по Кодекса
за социално осигуряване.

Общинска администрация Струмяни уведомява всички
земеделски и винопроизводители на територията на общината,
че на 14.02.2007 г. от 18 часа в с.Илинденци, в стола на училището ще се проведе
среща с представители на Изпълнителна агенция по лозата и виното, агенция
“Митници” и Областна дирекция “Земеделие и гори” за разяснения по въпросите,
свързани с акциза върху домашната ракия и начините за субсидиране на
земеделските производители. За хората, извън Илинденци, ще бъде осигурен
транспорт /справки: тел. 31-08/.

ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ
Ели Петкова- началник отдел “Социална закрила”-Струмяни
и дарителя до новия автомобил

ксерокс, дигитален фотоапарат, преносим компютър и ….. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ТОЙОТА”.
Отдел „Социална

закрила” изказва специална благодарност на
МАРКУС ЛЕДАРХ дарител от фондация
„Помагащи ръце”.

Уведомяваме всички жители на община Струмяни, че служители от Общинска
администрация Струмяни, от 12.02.07г. ще проверяват и сверяват данните от
подадените декларации, относно типа постройки, застроена площ и действителното
им състояние.
При унаследяване на имот, покупка /придобивка/ е необходимо новите собственици
да декларират придобитата собственост в срок до шест месеца.
При установени неточности собствениците ще бъдат налагани глоби по
чл.123, ал.1 от Закона за местните данъци и такси в размер от 10 до 400 лв.
за физически и от 100 до 1000 лв. за юридически лица.
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РЕШЕНИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
На 31.01.2007г. /сряда/ в
залата на ОбС Струмяни се
проведе заседание на ОбС
Струмяни, на което бяха
взети следните решения от
обществено значение:
Решение № 359
Общински съвет Струмяни приема отчета за
дейността на общински
съвет за периода 27.12.
2005г. – 28.12.2006год.
Решение № 360
Общински съвет Струмяни:
1. Дава съгласие
да се дари на Църковно
настоятелство на храма
„Св.Св Константин и
Елена” с. Струмяни недвижим имот – частна
общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот ХІІІ,
находящ се в квартал 3 по
регулационния план на
село Струмяни, община
Струмяни, област Благоевград, при граници и
съседи: УПИ ХVІ; УПИ
УПИ VІІІ; УПИ ІХ; УПИ
Х; УПИ ХІ; УПИ ХІІ от две
страни улици
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на
общината да издаде
Заповед и сключи Договор за дарение на гореописания имот с Църковното настоятелство на
храма „Св.Св. Константин
и Елена” с. Струмяни.

Решение № 361
Общински съвет Струмяни:
1. Дава съгласие
за продажба на недвижим
имот – частна общинска
собствено ст, представляващ поземлен имот №
1 с площ от 224 кв. м.,
ведно с построената върху

два етажа със за строена
площ от 76,43 кв.м., находяща се в застроителния
/околовръстен/ полигон на
с. Вракуповица, община
Струмяни, която е на
стойност 5 809,00 лева.
3. Продажбата да
се извърши, чрез конкурс,
по реда на Наредбата за

същия имот училищна
сграда, на два етажа със
застроена площ от 76,43
кв. м., находяща се в
застроителния /околовръстен/ полигон на с.
Вракуповица, община
Струмяни, при граници и
съседи на имота: от три
страни площад и от запад
– черен път.
2. Утвърждава
пазарна оценка изготвена
от независим оценител на
обект представляващ:
поземлен имот № 1 с площ
от 224 кв. м., ведно с
построената върху същия
имот училищна сграда, на

реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество,
приета от Общински съвет
Струмяни.
4. Определя начална конкурсна цена в
размер на 5 809,00 лв.
5. Възлага на
Кмета на община Струмяни
да организира и проведе
конкурса, след което да
сключи договор за продажба със спечелилия
участник.
Решение № 362
Общински
съвет
Струмяни:

ДЕ ЮРЕ
Данъкът
върху
превозните средства е
свързан с правото на
собственост върху колата и е аналогичен на
данъците, плащани за
недвижимите имоти. С
данък върху превозните
средства се облагат превозните средства, които
са регистрирани за движение по пътната мрежа
в Република България.
Важно е да знаете, че
в двуме сечен срок от
придобиването на превозното средство трябва
да подадете декларация
в териториалната данъчна дирекция по постоянния си адрес. За превозните средства, които
не са регистрирани за
движение в страната,
двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за
движение. В декларацията се посочват мощността на лекия автомобил и всички други
факти, които имат значение при определянето
на данъка. Ако този срок
бъде пропуснат можете
да бъдете санкционирани
с глоба до 200 лв.

1. Дава съгласие да бъде
намалена началната конкурсна цена на УПИ ІV с
площ от 864 кв.м., находящ се в квартал 7 по РП
на с. Струмяни с 20% - от
5 454,00 лева пазарната
оценка на 4 363,20 лв. и
същата да послужи за
начална конкурсна цена
при стартирането на
повторния конкурс.
2.Дава съгласие да бъде
намалена началната конкурсна цена на УПИ ІІІ с
площ от 677, находящ се в
квартал 10 по РП на с.
Струмяни с 20% - от
4 574,00 лева пазарната
оценка на 3 659,20 лв. и
същата да послужи за
начална конкурсна цена
при стартирането на
повторния конкурс.
3. Възлага на
Кмета на общината да
организира и проведе повторен конкурс за гореописаните имоти в т. 1 и т. 2
и сключи Договор за продажба със спечелилите
участници.
Решение № 363
Общински съвет Струмяни реши да бъде намален капацитета на Дом за
възрастни с психични разстройства, с.Раздол, считано от 01.02.2007 г. както
следва:

Потребители – до 80 души;
Персонал – 36 души.
Общински съвет Струмяни реши на основание
Решение на МС № 926/
29.12.2006г. за разделение на дейностите,
финасирани чрез общинските бюджети, на местни
и делегирани от държавата
дейности през 2007 год. да
се осигурят:
Средства за работни
заплати – 113 309 лв.;
Осигурителни вноски
ДОО – 24 116 лв.;
Здравно-осигурителени
вноски – 4 731лв.
Други възнаграждение –
8 000лв.
Веществена издръжка –
198 613 лв.
Общо – 348 769лв. платими, чрез бюджета на
общината, разписанив
Закона за държавния
бюджет за 2007 год.
Решение № 364
Общински съвет Струмяни
избира за свой представител в общото събрание
на „МБАЛ – Благоевград”
за 2007 год. д-р Евгени
Кирилов Станковски.
Решение № 365
Общински съвет Струмяни:
1. Прекратява дяловото
участие на община
Струмяни в “МБАЛ –
Благоевград” поради невъзможността да внесе
необходимата сума.

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Кои превозни средства се облагат с
данък върху превозните средства?
С данък върху превозните средства се
облагат:
1. Леките и товарни
автомобили, автобусите,
и всички пътни превозни
средства, които са регистрирани в КАТ за движение по пътната мрежа
на страната;
2. корабите, вписани в
регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните
средства, вписани в държавния регистър на
България за гражданските въздухоплавателни
средства.
От кого се плаща
данъка?
Данъкът се заплаща от
собствениците на превозните средства. Заплащането на данъка е
условие за редовност при
годишния технически
преглед на превозното
средство.
Кои превозни средства са освободени от
заплащане на данък

върху
превозните
средства?
Освобождават се от данък превозните средства
на:
- държавните и общинските органи и организации на бюджетна
издръжка, които са със
специален режим на
движение, както и линейките и пожарните на
други лица;
- дипломатическите
представителства
и
консулства при условията
на взаимност;
- Българският Червен
кръст, когато се използват за целите на
организацията;
- Триколката или лекият
автомобил с обем на
двигателя до 1800 куб.
см. и с мощност до 100
конски сили, собственост
на лица с намалена
работоспособност от 50
до 100 на сто.инвалиди.
- Превозното средство,
което няма да се ползва,
при условие, че до края
на предходната година
собственикът му е
върнал регистрационния
талон.

Как се изчислява
данъкът
върху
п р е в о з н и т е
средства?
За леки автомобили
размерът на данъка
се определя съобразно мощността на
двигателя, коригиран
с ко ефициент в зависимост от годината на
производство. За останалите видове автомобили начина на
изчисляване на данъка
подробно е описан в
Закона за ме стните
данъци и такси.
Съгласно решение на
Министерство
на
финансите от 01
януари 2007 г. има
завишение на данъка
за товарни автомобили над 12 тона около 100%.
Кога и как се плащат
дължимите данъци?
Данъкът върху превозните средства се
заплаща на две равни
вноски - до 31 март и до
30
септември
на
годината, за която се
дължат.
На предплатилите за

2. Упълномощава д-р
Евгени Кирилов Станковски да подписва всички
документи и взема решения свързани с прекратяването на дяловото
участие на община Струмяни в “МБАЛ – Благоевград”.
Решение № 366
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да
кандидатства за финансиране на обект: Допълнително водоснабдяване
с.Палат.
Решение № 367
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие
община Струмяни да кандидатства за финансиране
на обект: Корекция на р.
Шашка, с. Струмяни –
укрепване и почистване.
Решение № 368
Общински съвет Струмяни подкрепя проект
„Децата на с.Илинденци и
с.Струмяни – ръка за
ръка” към Фондация работилница за гражданска
инициатива, за изграждане
на многофункционална
спортна площадка на
Настоятелство на ЦДГ
„Радост” с.Илинденци,
община Струмяни.

пренос от стр. 1

ВАЖНО!

цялата година в първия
срок се прави отстъпка
от 5 на сто.
За превозните
средства, придобити през
текущата
година,
данъкът се плаща в
двуме сечен срок от
датата на придобиването
или регистрацията им за
движение в размер една
дванадесета част от
годишния данък за всеки
месец до края на
годината, включително и
месеца на придобиването, регистрацията.
Данъците за превозните
средства могат да се
платят и чрез пощенски
запис или с банков
превод, като за целта
попълвате платежно
нареждане.

На предплатилите в
първия срок за цялата
година се прави отстъпка
от 5%.
Съгласно чл.58,
ал. 4 от ЗМДТ автомобилите, които са спрени от движение ще се
облагат с данък от 01
януари 2007 г. Няма да
се събира данък, при
условие, че до края на
предходната година
собственикът на превозното средство е
върнал
свидетелството за регистрация
и е предоставил удостоверение за разкомплектоването му.
Напомняме на
всички данъкоплатци, че
размера на местните
данъците се определя на
национално ниво и е със
стойности еднакви за
цялата страна. На
общинско ниво се
определят само размера
на местните такси /такса
тротоарно право, такса за
вода, такса детска
градина и др./.

страница 4

Година І/ брой 34

09 - 16 февруари 2007 г.

РЕЛИГИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Сирни заговезни
Прощална неделя преди Великия пост
Неделя на всеопрощението

Читалище “Будител” с.Струмяни търси да назначи
уредник на музейна сбирка “Струмяни”.
Минимални изисквания за кандидатите:
1. Завършено висше образование – археология, история,
етнология или други с хуманитарен профил.
2. Компютърна грамотност.
3. Предимства:
- местоживеене – на територията на общината
- владеенето на чужд език
4. Кандидатите следва да представят:
- Молба.
- Автобиография
- Документи за завършено висше образование, специалност,
квалификация.
- други документи, удостоверяващи компютърна грамотност
и други знания
5. Необходимите документи следва да бъдат представени
в читалището в срок до 16.02.2007 г.

Да простиш и да ти бъде
простено! Това е начинът, по
който се завръщаме от
отчуждението към сближението, от враждебността
към любовта. Но да
простиш не означава само
да не забелязваш недостатъците или дори по-лошо
- с едно махване на ръка да
отпишеш другите като
безнадеждни
и
незаслужаващи внимание.
Прошката не е безразличие,
презрение или цинизъм.
Само човек, който е осъзнал
с цялата си душа истинския
ужас от липсата на любов в
света, който е почувствал
безкрайната мъка от
самотата, на която сам се е
обрекъл поради егоизма си,
е способен да прощава и да
бъде простен. Последният
ден преди Великия пост е
широкоизве стен
като
“неделя на всеопрощението”.

На този ден се четат
Христовите думи: “Ако не
простите на човеците
съгрешенията им и вашият
небесен Отец няма да
прости съгрешенията ви.”
(Мат. 6:15).
През тази вечер всеки човек в
църквата иска прошка от
другите чрез “ритуала на
прошката”, за да може да влезе
в по ста, който е време за
очистване, размисъл, усъвършенстване и примирение със
събратята. Съвестта, скрита
дълбоко в нашето съзнание, е
тази, която поражда угризения и
силно желание за очистване,
поправяне и възраждане.
Угризенията са гласът на
съвестта. Те са първата стъпка
по пътя към изчистването, към
желанието да простиш и да ти
бъде простено, към самата
“неделя на всеопрощението.”
Само и единствено съвестта е
тази, която ни разкрива в голяма
яснота света като битка

на всеки срещу всеки. Една
битка, която обхваща целия
живот отначало до край.
“Спаси себе си” означава да се
спасим най-напред от първоначалното робство на разделението, от този вътрешен развод
с живота и хората, от това съзнателно и несъзнателно състояние
на борба, в което живеем.
Всичко това е изразено в
църковната молитва на неделята
на всеопрощението:
“Не обръщай лицето си от
Твоя син, защото съм
наранен.”
Независимо колко далече ни
изглежда всичко това от студения
и жесток живот, в който силата
на “колективното” по-скоро
влошава, отколкото смекчава
човешката самота, независимо и
колко чуждо ни се струва това в
наше време, истината е, че само
в силата на съвестта, в жаждата
за прошка и в обръщането на
душата можем да открием
началото на нашето духовно
възраждане.

ЛЮБОПИТНО
Създадоха лекарства, които се пушат
Калифорнийската
фармацевтична фирма
“Alexza Pharmaceuticals” в Пало Алто разработва лекарства за
мигрена, болки, паника и
тревожност, които се “пушат” и също както
никотина в цигарите
минават през белите
дробове и постъпват в
кръвта почти мигновено,
като действат за секунди,
предаде Ройтерс.
Компанията е основана
от предприемача Алехандро
Зафарони,
създал фирмата за
никотинови лепенки
“Alza”. Основното лекарство за пушене на

компанията е изпаряван
вариант
на лекарството
прохлорперазин,
ко й т о
действа
срещу
мигрени.
Понастоя- С пушене ще се
щем медикаментът се използва
като течност орално или
под формата на свещички
и помага при остро
гадене. Понякога се инжектира венозно в болниците при тежки мигрени,
но е неудобно за лечение

в домашни условия. Затова “Alexza” иска
да разработи лекарството
във форма, удобна за
инхалация. Инхалаторът
съдържа
комплект,
задействан с акумулаторни
батерии, който загрява
тънко
покритие
от
лекарството и създава
пари, които могат да се
лекуваме от мигрена
вдишват. До края на март
ще са готови резултатите от клинични
изпитания на лекарството срещу мигрена.
То може да се появи в аптеките през 2010г.
Компанията, която произвежда инсулин на
прах, изпробва също лекарства срещу
болки, паника и тревожност, както и такива,
действащи срещу тревожност у болни от
шизофрения.

Задаваме въпроси за ЕС на безплатен
телефон
Информационната служба на правителството отговаря на
питанията, отправени на номер 0800 1 2007
Информационната
служба на правителството открива безплатен телефон за
въпроси на граждани,
свързани с членството ни
в ЕС, съобщиха прес
офиса на кабинета.
Министерският съвет,
със съдействието на
БТК, започва този

диалог, за да бъдете
добре информирани и за
да можете да се възползвате пълноценно от
новите възможности,
които се откриват пред
всички българи, се казва
в съобщението.
Номерът, на който
могат да се задават
въпроси, свързани с

европейското
ни
членство е 080012007.
Инициаторите на
идеята се надяват той да
се помни лесно - в него е
кодирана знакова дата за
най-новата ни история първият ден и първата
година от членството на
България в ЕС.

Общинска администрация Струмяни уведомява всички
заинтересовани граждани и фирми на територията на
общината, че започва продажбата на придаваеми места
/извън площта, притежавана по документ за собственост/.
Необходимо е желаещите да подадат молба, нотариален
акт и скица за парцела до Кмета на община Струмяни в
срок до 31.03.2007 г.
Продажбата става след становище от Техническа служба
и решение на ОбС по пазарни цени, изготвени от независим
оценител.
Общинска служба по земеделие и гори - Струмяни
уведомява всички търговци и земеделски производители
че в срок до 28.02.2007 г. трябва да подадат декларации
за състоянието на запасите от земеделски и захарни
продукти към 01.01.2007г. (Приложение № 4 към чл. 11,
ал.1), съгласно Закона за свръхзапасите от земеделски и
захарни продукти.
Декларациите се подават на хартиен и магнитен носител
в Общинска служба по земеделие и гори- Струмяни или в
Областна дирекция “Земеделие и гори”- гр. Благоевград.
Общинска администрация
Струмяни търси да назначи
медицинска сестра за детска ясла в обединено детско
заведение “Слънце” с.Струмяни.
Изисквания за заемане на
длъжността:
- образование – висше,
минимум специалист
- специалност – медицинска
сестра
- трудов стаж – минимум една
година
- други: опит (умения) за работа с деца; умения за работа
в екип; комуникативни умения; търпеливост; уравновесеност.

Приоритетни за наемане на
работа са кандидатите с местожителство на територията на
община Струмяни.
В срок до 19.02.2007 г.
кандидатите следва да представят следните документи:
- Молба
- Автобиография
- Копие от диплом за
завършено висше образование
- Копие от трудова книжка
- Медицинско свидетелство
- Свидетелство за съдимост
- Препоръки от предишен
работодател (запечатан в
непрозрачен плик).

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: публично обявяване по заявление с вх.№ на Басейнова дирекция –
Западнобеломорски район – Благоевград 875/10.11.2006 г. от управителя на
“Бумар”АД, гр.Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни
води:
1. Целта на заявеното водовземане е за увеличаване на добива от подземни
води за други цели на скалнообработващи машини.
2. Водовземането ще бъде осъществено чрез два броя тръбни кладенци от
водното тяло формирано в алувиалните отложения на р.Струма, в местността “Горно
поле”, в землището на с.Илинденци, община Струмяни, ЕКАТТЕ 32665.
3. Водите ще се използват за охлаждане, в местността “Горно поле”, в
землището на с.Илинденци, община Струмяни, ЕКАТТЕ 32665.
4. Заявеното за добив годишно количество подземни води е 65000 куб.м.,
което ще се използва целогодишно при понижение на водното ниво от 5,6 м. и
3,2м.
Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в
рамките на 14 дневния срок от датата на публичното обявяване във вестника. Същите
е необходимо да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Благоевград, пощенска кутия 441.
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