Брой 15 – м. февруари, 2017г.
Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.Издава се с цел
популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров”- с. Соколаре, Пенсионерски клуб „Нов живот”- с. Соколаре и
филиал ЦДГ”Пролет”- с.Соколаре сред жителите на селото и широката
общественост на община Бяла Слатина.

КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА“
Дейностите по проект „Да учим български език чрез куклен театър“ към
фондация „Глобални библиотеки – България“ се изпълняват по план. Децата от
целевата група подготвиха кукления театър „Дядовата ръкавичка“ по Елин
Пелин. Първото представление се проведе в детската градина пред най-малките
жители на село Соколаре. Децата наблюдаваха с интерес куклените герои от
познатата приказка. Второто представление се състоя в малкото салонче на
читалището пред публика от родители и жители на селото. Нашите артисти се
справиха много добре с предизвикателството да пресъздават определени роли в
куклена постановка. Всички се стараеха да говорят изразително и бяха научили
безгрешно думите на своите герои. Госпожа Стефка Павловска – учителпенсионер изказа мнение, че кукленият театър с участието на децата от
Соколаре е бил по-успешен от професионалният куклен театър от гр. Враца,
който гостува в читалището миналия месец с постановката „Макс-катеричката“.

ОТНОВО ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
За пореден път най-нуждаещите се 72 жители на село Соколаре
получиха социални помощи под формата на хранителни продукти. Всеки
комплект от 38 кг съдържаше: 10кг брашно, 6 кг ориз, 8 кг захар, 6 месни
консерви, 5 кутии картофено пюре, 7 пакета спагети, 2 конфитюра, 3 кутии,
2 компота, 3 кутии гювеч, 4 кутии вафли. Създадена беше перфектна
организация за стоваряне и раздаване на помощите от кметството. Имаше
достатъчно доброволци, които се включиха в мероприятието като Боряна
Цанкова, Ивалина Стефанова, Цветан Георгиев, Полина, Милена
Стефанова, Вероника Божинова и много други. Почти всички хранителни
продукти се раздадоха още същия ден. Хората, получиха помощите
споделиха мнение, че са доволни от увеличаването на количеството и
подобряване качеството на хранителните продукти.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН, А МОЖЕ БИ СВЕТИ ВАЛЕНТИН

И
тази
година
почитателите на виното и
любовта
от
с.Соколаре
отпразнуваха 14 февруари.
Празникът
започна
с
развлекателна програма с
участието
на
местните
самодейци. Пресъздаден бе
народния обичай зарязване
на лозе за добра реколта от
сладко грозде. Организиран бе и конкурс за най-добро вино. За царе на
виното бяха обявени Дешка и Марин Митеви. Освен тях за майстори на
виното бяха номинирани и Лидия Ботева, Славка Христова и Пламен
Цветанов – съответно класирани на първо, второ и трето място. Членове
на журито бяха Митко Цветков и Съдбина Вълчева. На празника не
липсваше и забавна викторина с интересни въпроси и символични
награди. Настроението на присъстващите се поддържаше на „Високо
ниво“ с песни, танци, хора, поздравления, закачки и разбира се със
соколарско вино – бяло и червено.

ОТВОРЕНО ПИСМО КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО СОКОЛАРЕ
ОТ ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА НИНОВА - КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ

ДА ПОДКРЕПИМ КРАСЕН КРЪСТЕВ
МИЛИ ХОРА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Наближават изборите за ново народно събрание. Призовавам Ви на
26 март да гласуваме като подкрепим нашия земляк и голям приятел
Красен Кръстев. Можем да го наречем „нашето момче“, защото винаги е
насреща, когато е нужно, защото е един от нас – обикновен и земен, но с
широка душа и голямо сърце. С него разговаряме спокойно, без задръжки,
споделяме и най-съкровеното, а той все ни помага и се раздава.
Телефонът му е на разположение по всяко време, за всички, без
изключение. Той е нашият вълшебен ключ към хиляди врати. Красен е
един прекрасен млад и стойностен човек – дружелюбен, отзивчив,
отговорен, деен, енергичен, любознателен и предприемчив. И найважното – чист и неопетнен, в биографията му няма нищо, от което да се
срамува. Той постоянно е в действие – сред хората, участва в многобройни
срещи и мероприятия в населените места из цялата област. Навсякъде го
познават и разчитат на него. Красен Кръстев заслужава да получи нашата
подкрепа. На него дължим почистването и продълбочаването на дола,
ремонта на църквата, той подари на пенсионерския клуб отоплителна
печка, той помогна на г-жа Катранова по спешност да се настани в дома за
стари хора в с. Попица, той съдейства на 58 човека от Соколаре да
получават безплатен топъл обяд. Никой друг депутат до сега не е бил
толкова полезен и толкова близък за нас-обикновените хора. Нека му
помогнем със своя глас, а той утре ще продължи да помага с каквото може
и на нас.
Нека надделее здравия разум, нека проявим гражданска отговорност
и далновидност. Да гласуваме с №11 в бюлетината и преференция №2 – за
Красен Кръстев – нашия Красен!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА КРАСЕН
„Ако трябва с една дума да опиша
Красен
Кръстев,
то
думата
е:
професионалист. Той държи на поетите
ангажименти, не се притеснява да се
нагърбва с работа и винаги е бил в
помощ на жителите на община Бяла
Слатина. Да го изберем отново за
народен представител е логично и
необходимо.
Работя с Красен Кръстев още от времето, когато той беше общински
съветник в Общинския съвет на Бяла Слатина. Когато съм го търсил за
помощ в последните две години, за да подкрепи даден проект или идея за
нашата община на регионално и национално ниво пред висшата държавна
администрация, винаги е откликвал енергично. Виждам, че той всячески
защитава Северозапада. Какво по-хубаво от това Бяла Слатина да има
достоен депутат в новото 44-то Народно събрание?“

МАРИН МИТЕВ ЗА КРАСЕН КРЪСТЕВ
Аз съм много доволен от Красен
Кръстев. Когато певческата група участва
във фестивали, той винаги е с нас.
Разговаря с нас, в жегата ни черпи със
сладолед, а когато си забравя някъде
бастунчето, той е винаги насреща и ми го
подава. Красен подкрепя културата и се
бори за нейното развитие, а аз много
държа да се развива културата в Соколаре.
Той е интелигентен и прогресивен млад
човек, който представлява Северозападна
България и ние трябва да гласуваме за
него и да разчитаме на него!

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КРАСЕН КРЪСТЕВ

Роден е на 19.11.1974г. в гр.
Бяла
Слатина.
Завършва
средно образование в СПТУ
по облекло – Бяла Слатина,
специалност
Конструктормоделиер на дрехи от
трикотаж“.Отбива
редовна
военна служба в ШЗО „В.
Левски“ – гр. Велико Търново.
Висше образование завършва
в ИУ – Варна и има
специалност „Счетоводство и
контрол“.
Защитава
магистърска
степен
по
„Стопанско управление“ със специалност „Мениджмънт на бизнес
организациите“ в СА „Д. Ценов“ – гр. Свищов. Завършва успешно редица
курсове на обучение по здравен мениджмънт, Икономика на
здравеопазването, Международни счетоводни стандарти. Притежава
следдипломни квалификации „Съдебно-счетоводни експертизи“ и
„Икономика на здравеопазването“. Работил е като общ работник ЖП
секция в гр. Кнежа, главен счетоводител на АПЗЗ- Бяла Слатина, главен
счетоводител на Общинска болница – Бяла Слатина, главен счетоводител в
Областна администрация – Враца, зам. директор на РЗОК – Враца,
счетоводител на „Агроконтрол“ ООД – гр. Кнежа. Бил е председател на
Училищното настоятелство при ПАГ „Елисавета Багряна“ – Б. Слатина, член
на читалищното настоятелство на читалище „Развитие“ – гр. Б. Слатина,
член на съюза на счетоводителите в България, общински съветник. Красен
Кръстев беше народен представител в 43 Народно събрание.
Красен Кръстев има прозрачна и чиста биография. Няма от какво да се
срамува и стои пред нас с високо вдигната глава. Неговата мисия е да бъде
полезен на обществото и непрекъснато го доказва със своите дела.

Гласувай човече –
гласувай за Красен,
че Бог е далече
и всичко е ясено:
Че Красен е сила
и ключ към врати,
подкрепа, закрила…
Гласувай и ти!
Селата загиват
и хората страдат,
но Красен е сила
и правда раздава…
Гласувай за Красен,
за нашта надежда,
че пътят е ясен –
народът проглежда!
Автор: Даниела Нинова

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ВАЖНИ СРОКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ
1. Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от
избирателите с трайни увреждания се подават до 11.03.2017г.
включително. Задължително се прилага документ от ТЕЛК или НЕЛК.
2. Заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се
подават до 11.03.2017г. включително.
3. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния
списък /Всеки избирател има право да поиска отстраняване на
непълноти и грешки в избирателния списък/ до 18.03.2017г.
включително.

Хората от с. Соколаре споделят своите проблеми с Красен Кръстев

