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Поздравление от кмета на
Община Созопол по случай Никулден
Cyan Magenta Yellow Black

Скъпи съграждани,
Уважаеми жители на община Созопол,
Най-сърдечно ви поздравявам ви с 6 декемвриНикулден !
Свети Николай Чудотворец е покровител на моряците и рибарите, а нашият град е неразривно
свързан с морето.
Векове наред, до наши дни, морето е осигурявало прехрана, сигурност и просперитет на Созопол.
Нека щедростта и великодушието на Чудотвореца е благословията, с която посрещаме празника всяка година!
Нека заедно с пълните рибарски мрежи се изпълнят душите ни с радост и празнично веселие, а щастието и късметът да влязат във всеки дом!
Честит празник и нека нашият закрилник Свети Николай Чудотворец бди над нас и успешно ни
води през морски и житейски бури !
Честит празник на имениците!
Честит празник на банкерите!
Благополучие, мир и благоденствие за жителите
на община Созопол!
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет на Община Созопол

Стартират
Коледните празници
На 04.12.2015 г., петък, от 16.30 часа ще се проведе
тържество по запалване на светлините на коледната елха
пред сградата на Община Созопол. С това стартират и
Коледно- новогодишните празници.
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Черноморец с трима
почетни граждани
В навечерието на празника на град Черноморец, по
предложение на кмета на града Добри Добрев, бяха удостоени за особени заслуги трима души със званието „Почетен гражданин на град Черноморец”
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Ще има ли Община
Созопол екоавтомобил?
Общинският съвет гласува първото
проектно предложение от новия мандат

Общински съветници бяха избрани за членове на различни комисии по
действащите наредби на Община Созопол

Ще кандидатства ли
Община Созопол за екоавтомобил, по проекта на МОСВ за подпомагане закупуването на
електрически автомобили, попита общински съветник по време на традиционните питания към
кмета, с които започва
всяка сесия на Общинския съвет в Созопол.
„При обоснована необходимост може и да кандидатстваме”, отговори
градоначалникът. Идеята на кампанията на Министерството на Ивелина Василева е да бъде
популяризиран този вид
автомобили и той да става все по-достъпен и желан от хората.

Продължава íà ñòð. 2

Бюджетът на Община Созопол
ще бъде 26 400 000 лв. за 2016 г.
Кметът Панайот Рейзи представи
проекта за новия бюджет на
публично обсъждане в Созопол
Публичното обсъждане
на проекта на бюджета е
важна част от бюджетната процедура и има за цел
не само да информира,
но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.
През 2016 г. ще се разчита и на подкрепата на обществеността на Созопол
- веднъж за това, че хората трябва да разберат, когато се налага да се ограничават някои разходи, за
да се осигурят други; и втори път - когато се опитва да
се събират приходите по
общинския бюджет, заяви

Поздравявам ви с празника на град Черноморец и ви пожелавам здраве, сила и вяра, за да работим за добруването
на нашия прекрасен град и за неговото развитие!
Нека Свети Никола закриля моряците и рибарите и ни
подкрепя в общите усилия да превърнем Черноморец в модерен рибарски център, привлекателна туристическа дестинация и най-доброто място за нашите деца !
Няма друг град в България, който да е така свързан с морето и Свети Никола, както нашият град.
Нека бъдем достойни за светеца-покровител и последователни и упорити в съзиданието на Черноморец!
Нека заедно устояваме на житейските бури и побеждаваме във всяко начинание!
Честит празник на моряците и рибарите, на всички именици и на всички граждани на Черноморец, обвързали живота си с морето!
Честит празник!
Добри Добрев
Кмет на град Черноморец

КМЕТСТВО ЧЕРНОМОРЕЦ
ХРАМ „СВЕТИ НИКОЛА”
НЧ „ДИМО НИКОЛОВ-1908”
ВИ КАНЯТ НА ПРАЗНИКА НА
ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ
НИКУЛДЕН!

ПРОГРАМА:

при представянето на бюджета кмеът Панайот Рейзи и допълни: „Ще очакваме от гражданите и да предлагат, и да подкрепят, и да
критикуват, когато преценят, че администрацията не
е достатъчно ефективна, но
очакваме градивна критика
и предложения”.
Кметът Панайот Рейзи
запозна присъстващите с
Проекта за бюджет на Община Созопол за 2016 година, изготвен от Общинска администрация.
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Уважаеми жители на град Черноморец,
Скъпи съграждани,

05.12.2015 г.
11.00 ч. - Благодарствен молебен – Храм „Свети Никола”
17.00 ч. - Коледен арт базар – НЧ „Димо Николов”
18.00 ч. - Изложба на художници от Черноморец
19.00 ч. - Празничен концерт – НЧ „Д.Николов”
20.00 ч. - Запалване светлините на новогодишната елха
Пищна заря – Площад „Свети Никола”

06.12.2015 г.

Кметът Панайот Рейзи представя Проекта за БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА Созопол за 2016 г.

09.00 ч. – Тържествена света литургия – Храм „Свети Никола”
10.30 ч. – Хвърляне на венци и цветя в морето, в памет
на загиналите моряци – Пристанище
11.00 ч. – Курбан за здраве – Храм „Свети Никола”
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Ще има ли Община
Созопол екоавтомобил?

Кметове и кметски наместници присъстват на всяка сесия на Общинския съвет и имат възможност да поставят проблеми за решаване и въпроси към Общинския съвет
фалтиране на улиците в се- ставител в Общото събраПродължение от стр.1
лото. Първа ще бъде асфал- ние на Националното сдрутирана ул. „Странджа”.
жение на общините в РепуДруг въпрос, на който отСред точките от дневния блика България/ НСРОБ/,
говори кметът, бе необходи- ред бе и избор на общин- за земестник бе избран обмостта от ремонт на покри- ски съветници за члено- щинския съветник Пенка
ва на Клуба на пенсионера ве на различни комисии и Щерионова. За делегат на
в с. Зидарово и възможност- представителства в органи- Общото събрание на Регита дейността му да бъде пре- зации. Избрани бяха члено- оналната асоциация на обместена в друго помещение, ве на Комисията за предо- щините „Тракия” /РАО Традокато трае ремонтът. Ас- твратяване и установява- кия/бе избран общинскифалтирането на улиците в с. не на конфликт на интереси ят съветник Гено Пухов, за
Зидарово бе сред обсъжда- към Общински съвет Созо- негов заместник бе избран
ните теми, като кметът Па- пол. За председател на ко- колегата му Тодор Чакъров.
найот Рейзи обясни, че по- мисията бе избран общин- Стоян Маринов бе избран за
ради липсата на европейска ския съветник Тодор Чакъ- делегат на Областния съвет
програма за канализация на ров, а за членове Неделчо за развитие, а негов заместселото, готовият проект на Неделчев и Георги Пинелов. ник е Неделчо Неделчев.
общината засега не може Председателят на ОбщинИзбрани бяха и предстада бъде използван и ще се ския съвет Красимира Гер- вители на Общинския съпристъпи към поетапно ас- манова бе избрана за пред- вет за членове на комисии-

те по действащите наредби
на Община Созопол.
С пълно мнозинство бе
приета Годишната програма за развитие на читалищната дейност на Община
Созопол.
Общинските съветници
гласуваха и предложението
на кмета на град Черноморец Добри Добрев за удостояване на званието „Почетен гражданин на град Черноморец” на Георги Янакиев
Костадинов, Доц. д-р Иван
Христов Христов и Стоян
Ралев Ралев за заслуги към
града.
Гласувано бе и първото
предложение от новия мандат на общинска администрация за кандидатстване
с проектно предложение за
финансиране по подмярка
19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка
19 „Водено от общностите
местно развитие” по програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г. Кандидатстването за
финансова помощ е в рамките на Местната инициативна група и дава възможност за осъществяване на
проект, който включва подготвителни дейности за публично-частно партньорство,
обучение на местни лидери
и заинтересовани страни,
популяризиране на подхода
Водено от общностите местно развитие и процеса за
разработване на стратегията на ВОМР. Минималният
размер за обезпечаване на
стратегията за местно развитие е 5 млн. евро.
По това проектно предложение Община Созопол
ще кандидатства в партньорство с Община Приморско.
В Киновидеоклуба се
проведе обсъждане на Отчета на бюджета на Община Созопол за 2014 година. Отчетът бе представен
от председателя на Общински съвет Красимира
Германова пред граждани на Созопол и представители на общинска администрация. Отчетът за
изпълнение на бюджета
на Общината за предходната година се прави от
председателя на Общинския съвет на основание
чл. 140, ал.4 от Закона за
публичните финанси. Той
се приема и от Общинския
съвет по време на заседание на местния парламент.

×ô
Стартират
Коледните празници
2 декември 2015

Продължение от стр.1
В празничната програма по палене светлините на елхата ще вземат
участие детската вокална
група към НЧ „ Отец Паисий” и вокалната група

менти през декемврийските празници.
Вечерта ще продължи
с пищен концерт, организира от НЧ ”Отец Паисий”, посветен на Никулден. В празничния концерт ще участват: фол-

Елхата пред сградата на Община Созопол очаква малки и големи за старта на Коледно-новогодишните празници.
към СОУ „Св. св. Кирил и
Методий”. Техните изпълнения ще бъдат последвани от най-важния момент
от вечерта - запалването
на светлините на елхата.
Заедно с кмета на Община Созопол Панайот Рейзи за тържественият момент са поканени талантливите деца от всички населени места в общината - отличници в училище, носители на награди
от спортни и културни събития. За всички деца ще
има торбичка с меденки с
лично пожелание от кмета Панайот Рейзи. Кулминацията на празника ще
бъде зарята, като пожелание за добро настроение и много светли мо-

клорен танцов състав
"Созополски искри", фолклорна група "Непресъхващ извор", група за стари градски песни "Созополски перли", група за
естрадни песни "Морска
магия" и група за фламенко танци от Народно читалище "Отец Паисий-1896"; Певческа група
при Пенсионерски клуб
"Чайка";фолклорна група
на клуб "Българка" и Група за морски и патриотични песни при Съюза
на офицерите и сержантите и Фолклорна формация при Тракийско дружество "Яни Попов".
Концертът е с начален
час 17.30 ч.

Андреевден в ПК „Чайка”
Предстоящите Коледни
празници се оказаха добър повод за повишаване духовната култура на
членовете на пенсионерски клуб „Чайка” в гр. Созопол. Дамите от созополския клуб пазят традициите и с истинска почит и
уважение отбелязват важните за обществения живот дати и празници. Такъв
светъл празник бе и Андреевден.
В зората на разпространението на християнството по нашите земи, един
от Христовите апостоли,
Андрей Първозвани, работи неуморно за разпространението на Христовата вяра на населението по
Черноморието.
Беседата за живота и
дейността на св. Андрей

изнесе председателят на
клуба Божидарка Желе-

ва. След това членовете
на клуба бяха почерпени с

царевица, съобразно с коледните пости.
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Бюджетът на Община Созопол
ще бъде 26 400 000 лв. за 2016 г.
Кметът Панайот Рейзи представи проекта за
новия бюджет на публично обсъждане в Созопол

Продължение от стр.1
Той е изготвен съгласно
Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016г., Решения на Министерски съвет
859/03.11.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г.с натурални и стойностни показатели, както и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Прогнозната рамка на
бюджета на Община Созопол за 2016 г. е 26 400
000 лв. В него са включени средства за делегирани от държавата дейности
на стойност 3 871623 лв.
Планираните постъпления
в новия бюджет са от данъчни приходи 5 975 000лв.,
неданъчни приходи 12 362
000лв., включва още обща
допълваща субсидия от
Централния бюджет и други
трансфери за дейности на
стойност 4 460 423 лв., заеми от банки - 2 100 000лв.,
временен безлихвен заем

между бюджети и ЕС - 431
577 лв.,отчисления за битови отпадъци - 400 000 лв.,
както и преходен остатък
от 1 500 000 лв.
Винаги съм казвал, че
един бюджет е рамката на
дейността на общинската администрация, която
трябва да изпълни своите приоритети, като се съобразява с реалността и
възможността да претърпи промени, заяви кметът.
Разходите, които сме планирали, целят да гарантират всичко, което сме постигнали до този момент,
както и да отговорим на обществените очаквания, допълни още Панайот Рейзи.
ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ
В БЮДЖЕТА
І.Функция “Общи държавни служби” 4 040 150
ІІ.Функция “Отбрана и сигурност” 388 000 лв.
ІІІ.Функция “Образование” 3 342 674 лв.
ІV.Функция “Здравеопазване” 177 100 лв.
V.Функция “Социално
осигуряване, подпомагане
и грижи” 1 028 049 лв.
VІ.Функция “Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда” 9
060 460 лв.
VІІ.Функция “Почивно
дело, култура, религиозна

СЪОБЩЕНИЕ
Бордът на директорите на „Ротари Клуб Созопол”
на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.5, раздел 1 от Правилник на Сдружението свиква общо събрание на
членовете , което ще се проведе на 13 януари 2016
г. в 18 ч. в Созопол, ул.Черно море №5, хотел „Вила
Лист” при следния дневен ред:
1.Отчет на Борд за дейността на сдружението за
2014/2015г.
2.Избор на нов Борд на директорите(управителен
съвет) за 2015/2016 и електпрезидент за
2017/2018;
3.Промяна в правилника(устава) на сдружението;
4.Разни.
При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред. Членовете на сдружението могат
да се запознаят с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
С уважение: Президент на „Ротари Клуб Созопол”
и представляващ Борд на директорите на сдружението

дейност” 4 313 947лв.
VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги”
3 599 620лв.
ІХ.Функция “Разходи
некласифицирани в други
функции” 450 000 лв.
Всичко текущ бюджет
2015г.: 26 400 000 лв.
С особен интерес присъстващите изслушаха
стратегическите обекти,
включени в Инвестиционната програма на Община Созопол за 2016 година, като
2 000 000 лв. от средствата са предвидени за текущи ремонти, изграждане,
ремонт и поддържане на
уличната мрежа на територията на населените места
в общината,което предвижда асфалтиране и поставяне на тротоари. Другите
обекти, които са включени
в Инвестиционната програма на Община Созопол за
2016 г., са :
- Изграждане на дъждовна
канализация
ул.”Републиканска” гр. Созопол I-ви ЕТАП - 460
000лв.
- Изграждане на улична
мрежа “Провлака” – 1 127
000лв.
- Изграждане на улично соларно осветление
LED местност Мапи – 74
400 лв.
- Изграждане технологич-

ни пътища в РДНО Созопол
и реконструкция на ПСОВРДНО 150 000лв.
- Подземен паркинг „Север“ и тренировъчно игрище със съблекални – 1 060
644 лв.
- Проектиране и изграждане на спортно игрище с
изкуствена трева с. Равадиново – 172 340 лв.
- Спортен комплекс
с.Крушевец – авторски и
строителен надзор – 40
000 лв.
- Видеонаблюдение за
кметствата в общината –
58 000 лв.
- Средства за придобиване на НДМА и придобиване
на земя – 521 604 лв.
- Основен ремонт общински пътища – от целева субсидия от РБ – 395 100 лв.
Социалната политика,
спортната дейност и образованието продължават
да бъдат сред приоритетите на Община Созопол и
през предстоящата година. В новия бюджет за образование са планирани 3
342 674 лв. в т.ч. държавно финансиране 2 605 344
лв. и 737 330 лв. общинско
финансиране . За социални дейности в бюджета са
предвидени 1 028 049 лв. в
т.ч. държавно финансиране
296 049 лв. и 732 000лв. общинско финансиране.
По време на обсъждането стана ясно от въпросите на присъстващите, че
проекта се одобрява като
цяло, но се препоръчват и
някои акценти. Сред препоръките бе Община Созопол да продължи активната
си работа през новия програмен период за усвояване на европейски средства,
защото по този начин ще
се освободи финансов ресурс от собствените средства например за изграждане на инфраструктурата
в т.ч. градски паркове, детски площадки и други.
Препоръчано бе още Общината да заделя повече средства за археологически разкопки и исторически паметници ,защото
развитието на основния ни
поминък туризма е свързан
с тяхното експониране.

Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област
Бургас , на основание чл.128 , ал.1 от ЗУТ
съобщава , че в Държавен вестник брой
93/01.12.2015 е обнародван проект за ПУП –
парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите
на населените места з-ще гр.Черноморец,
обл.Бургас за обект: „ Външен водопровод „ за УПИ ІV-3192 /ПИ81178.3.192 / в
м.“Акра“, з-ще гр.Черноморец. Трасето на
водопровода е съгласно ситуацията от
проекта по част ВиК, и е предвидено сервитута на водопровода да е 0,60 м. от ляво
и дясно на оста. Дължината на преминаване на водопровода през ПИ 81178.502.91
е 4,30 м., а през ПИ81178.3.182 е 85,49 м.
На основание чл.128 , ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник „ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения
, предложения и искания по проекта за
Подробен устройствен план пред общинската администрация.
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ЗНАЕМ ЛИ
ДОСТАТЪЧНО
ЗА СПИН?
ТЕМАТИЧНА СРЕЩА
В СОЗОПОЛСКОТО
ЧИТАЛИЩЕ

Всяка година по случай 1 декември - Световният ден за борба
със СПИН, Народно читалище „Отец Паисий1896” организира тематична среща с учениците от СОУ „Св. св. Кирил и Метотий”.
През годините срещата преминава по различен начин: среща разговор със специалист; среща с представител от Здравната каса; презентация по темата и т. н. Тази година участваха
учениците от среден курс /VІ-те, VІІ-те и VІІІ-те
класове/ на созополското училище. Изнесена бе
презентация по темата. Основните неща, с които се запознаха учениците са: Какво е ХИВ?; Кой
може да се зарази?; Как се предава вирусът?
Кога настъпва крайната фаза на ХИВ-инфекцията – СПИН? Има ли лечение за СПИН? Как можем да се предпазим? и др.
ХИВ е бавно развиващо се и прогресиращо заболяване, което преминава през няколко етапа
и очистване не настъпва. Заразиш ли се веднъж
с ХИВ, той остава в организма. Крайната фаза
на ХИВ-инфекцията е СПИН – Синдром на придобита имунна недостатъчност. Някои хора развиват СПИН в рамките на 1 година, други нямат никакви оплаквания в продължение на 20
и повече години. Все още не е ясна причината
за тези различия. Може да се каже, че средният период, на който ХИВ-инфекцията преминава в СПИН, е 8- 10 год. Протичането на ХИВ-инфекцията може да се раздели на 3 периода: Първична /остра/ ХИ-инфекция. Това е периодът на
първите 2 до 4 седмици след заразяването.През
тази фаза вирусът се размножава активно в организма, а симптомите на заразения често наподобават грипни; Втората фаза е безсимптомна
или латентна фаза. При повечето хора тази фаза
е с продължителност около 10 години; Трети стадий – развит синдром на придобитата имунна
недостатъчност.
Когато ХИВ вече е увредил имунната система
до СПИН и на практика тя не работи, човешкият организъм бива атакуван от всякакви заболявания и не се бори с тях – развиват се тежки
пневмонии, кожни гъбични инфекции, някои видове ракови заболявания. СПИН сам по себе си
не убива. Но когато защитните сили на организма не работят, то тогава дори най-безобидният за здрав човек грип може да бъде смъртоносен за болния от СПИН.
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Черноморец с трима
почетни граждани
Cyan Magenta Yellow Black

Продължение от стр.1
С почетното звание посмъртно бе удостоен големия български художник
Георги Янакиев Костадинов. Роден на 07.04.1933 г.
в с. Черноморец, Бургаско.
Починал 1998г. Завършва
/1969/ ХА-София, специалност живопис при проф. Н.
Балкански.
Заслугите
му са в областта на културата, изкуството и духовния
живот на гр.Черноморец.
Негови картини красят много галерии в цялата страна и показват красотата и
самобитността на курортния град.
С почетното звание бе
удостоен
Стоян Ралев
Ралев,който в качеството
си на кмет на града в продължение на 16 години е допринесъл за благоустрояването, инфраструктура-

та и популяризирането на
гр.Черноморец.
С почетното звание „почетен гражданин на град
Черноморец” е удостоен и
доц. д-р Иван Христов, заместник директор на Националния исторически музей. Макар и да не е роден
в Черноморец, археологът
и историкът Иван Христов
има изключителни заслуги през последните години
за развитието на Черноморец като дестинация за културен и исторически туризъм, за популяризиране на
града и неговата история и
археология и за включването на картата на съвременните археологически
открития.
Доц. д-р Иван Христов
възстановява от 2011
г.подводните проучвания на
НИМ в акваторията на Созопол и Черноморец. Про-

Крепостта, разкрита от доц. Христов, която донесе много слава на курортния град

Доц.д-р Иван Христов
е почетен гражданин на
град Черноморец
учва ранновизантийските
крепости Акра и Хрисосотира до гр. Черноморец и емпориона в залива Вромос.
Автор е на четири книги,
свързани с популяризиране на богатата антична история на Черноморец,които
са издадени съвместно с
кметство Черноморец. Последната му книга предизвика истинска сензация,
както сред научните среди, така и сред жителите и
приятелите на град Черноморец. В нея доц. Христов
представя резултатите от
две годишните проучвания
на една от най-големите
ранновизантийските крепости, разположени в Бургаския залив – Хрисосотира
до гр. Черноморец.
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Конкурс за малки и големи
СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ НИКОЛА” –
ЧЕРНОМОРЕЦ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС
ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „ ОЧАРОВАНИЕТО
НА ЗИМАТА И НЕЙНИТЕ ПРАЗНИЦИ”
Скъпи приятели,
наближават зимните християнски празници, най-тачени
и най-очаквани от всички възрасти. И тази година Сдружение „Свети Никола-Черноморец” организира конкурс
за зимна рисунка. Няма ограничения за приложена техника , формат на творбата, няма възрастова граница.
„Детска рисунка” и категория „Възрастни” ще се борят
за награди. За професионална оценка и излъчване на победители ще бъдат поканени местни черноморски художници. Рисунките изпращайте на адрес: гр. Черноморец,
ул. „Свети Никола” №24 до 8 януари 2016 година.
Очакваме с нетърпение вашите творби. Участвайте, за
да направите по-цветни, по-красиви и очарователни вашите зимни празници.

Пътят на книгата

Замъкът в Равадиново
чака голяма награда
Туристически обект № 1 за 2015
година в България – Замък „Влюбен
във вятъра“ в Равадиново е сред номинираните за Балканските награди
за туристическа индустрия – Balkan
Awards for Tourism Industry 2015 , които ще се проведат на 9.12. 2015 г. от
20 ч. в хотел РАМАДА София. Замъкът е уникален частен проект, създаден като туристически атракцион, място за разходка, забавление и
отмора. Изграден е изцяло в приказен стил и привлича многобройни туристи от страната и чужбина със завладяващ архитектурен стил, красив

парк с езеро, художествени галерии, винарна, параклис, зона
за игри и конна база. Началото на строежа е поставено през
1996 година и от тогава досега
целият проект, дизайн и изпълнение се осъществяват от неговия собственик Георги Тумпалов само с лични средства, без
помощи, дарения, кредити, заеми или други инвестиции.
Само през 2015 г. в Замъка бяха изградени нова художествена галерия,
зона за интерактивни игри и семейни
забавления, прекрасен фонтан, кой-

то няма аналог по големина и красота на Балканите, светлинно триизмерно мапинг шоу, кинетични скулптури в парка, закупиха се нови породи расови коне. В Замъка се проведоха много културни мероприятия: Световен танго маратон,
концерти на български, руски,
индонезийски и украински фолклорни групи. Посланиците на
над 20 държави бяха официални гости по различни поводи.
През последната година броят на организираните и индивидуални туристи се покачи с
над 50%, като отзивите са повече от положителни не само
от отделните гости но и от големите имена в бранша, като
Trip Advisor, Viator и Booking.
Изключително успешно беше
участието на Замъка на Световното Туристическо Изложение в Лондон, където бяха
подписани няколко договора с
водещи световни туристически
компании и с филмови продуценти от САЩ и Индия.

За богатата библиотека на НЧ „Отец Паисий-1896” гр.
Созопол може да се каже, че са докоснали сърцата на
многобройните си читатели през годините. Това е един
дълъг път, който читателите изминават заедно със служителите от библиотеката, за да открият красотата на любимото четиво.
Пред учениците от V-ите класове на СОУ „Св. св Кирил и
Методий” библиотекарката Валентина Райкова само преди дни изнесе беседа „Пътят на книгата”.Презентацията
включваше от символните рисунки, които първобитните
хора са оставяли върху камъните, до книгите такива, каквито ги познаваме в наши дни. Опознавайки живота на книгата от нейното създаване от автора до нейното излизане
на бял свят от печатница, младите читатели разбират нейната ценност и търсят нейните поуки през целия си живот.
Към това се стреми екипът на читалището, което предлага
знания за книгата и за по-големите ученици.
През всяка учебна година в библиотеката на Народно читалище „Отец Паисий-1896” гр. Созопол се изнасят беседи по Библиотечно-библиографски знания. Библиотекарката Елисавета Дренкарова изнесе беседа пред учениците от Х клас на тема „Как даработим с критичната литература”. Най-напред учениците разгледаха библиотеката
и се запознаха с подредбата на книгите. Обсъдиха критични материали за произведения, които учат в училище
и как могат да ги ползват.
Беседите по Библиотечно-библиографски знания помагат на учениците да се ориентират лесно сред книгите във
всяка една библиотека и по този начин да намерят това,
което им е необходимо.

