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МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ отчете „Созопол” играе за победа
успешна работа и много реализирани проекти Цяла България ще гледа двубоя с червения гранд
Cyan Magenta Yellow Black

За програмния период
по Стратегията на МИРГ
бяха предоставени над 2
млн. лева за изпълнение
на проекти на територията на община Созопол. С
тези средства бяха реализирани пет проекта, които
подпомогнаха както туризма, така и спорта и бизнеса в Созопол.
Сдружение „Общински
яхтклуб „Созопол“ спечели безвъзмездна финансова помощ, с която закупи 5 нови лодки в клас
Optimist, 3 в клас Laser,
както и нова треньорска
лодка и колесар за нея.
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Никулден по
созополски
Множество плавателни съдове отплаваха от
пристанището на Созопол в открито море на
Никулден. Стотици жители и гости участваха
в ритуала по хвърляне
на венци и цветя в морето в памет на загиналите рибари и моряци.
Внушителната флотилия
раздвижи спокойното
море в празничния ден,
а сирените на корабите
и десетки сигнални ракети предшестваха ритуалното хвърляне на венците в морските води, с
което созополчани отдават. Целият град се бе
стекъл на пристанището,
за да отпразнува един от
най-тачените празници в
Созопол.

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.12.2015 г.,събота, общинска администрация няма да работи с граждани. Причината е прекъсване на електрозахранването в
централната част на града от 08.00 ч. до 17.00
ч. същия ден, заради профилактика от EVN.
Във връзка с това кметът на Община Созопол издаде заповед, с която се регламентира
работното време.
Електрозахранването ще бъде преустановено в района на ул.” Републиканска”, ул. „Люлин”, в района на Община Созопол, ул. „Хан

Празникът на
Черноморец

Четете íà ñòð. 4

Елхата в
Общоградски концерт за Никулден Созопол грейна
Продължава íà ñòð. 3

Пъстър и много красив
концерт с участието на созополски самодейци отбеляза Никулден, празникът на созополчани, свързан с вековните традиции
на града и с рибарския поминък.
Концертът бе открит от
секретаря на НЧ ”Отец
Паисий” Денка Тодорова,
а старт дадоха ученици от
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” със стихове на поетесата Петя Дубарова, посветени на морето.
Приветствие към зрителите в залата и жителите
на Созопол отправи кметът Панайот Рейзи.
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МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ отчете
успешна работа и много реализирани проекти

Цяла България ще гледа
двубоя с червения гранд

Продължение от стр.1
Целта е да се подобрят
условията в региона за
подготовка на деца и младежи по морско и ветроходно дело.
Обновена е и Художествената галерия в града
по проект, изцяло финансиран от Стратегията на
Местната инициативна група. Сградата, която е неразривно свързана с историята на Созопол и е основна културна институция,
бе ремонтирана, модернизирана и реконструирана, а прилежащото дворно пространство придоби
нов артистичен вид и нова
функция. Преустройството
доведе до привеждане на
сграда и дворното пространство около нея във
вид, в който да отговаря на
изискванията на нормативните документи за достъпност на средата, обособяване на ново стъклено фоайе, платформа за хора с
увреждания, отделяне на
санитарен възел за посетители, в това число и инвалиди. Отделена е зала за
реставратор на второ ниво

Сградата на Художествената галерия е неразривно свързана с историята на Созопол

Созополското предприятие „Делта индъстри“ АД за преработка на риба и аквакултури вече работи с ново и модерно оборудване
и офис за администрацията на партерен етаж със
складово помещение към
него. Новото фоайе в северозападната част на постройката е изцяло стъклено, така че през него да
прозира сградата в оригиналния си вид и погледът
да достига до морето и същевременно да се оформи един по-тържествен и
защитен от атмосферните
условия подход.
Дворното пространство
северно от сградата бе реконструирана, така че да
може да функционира като
изложбена зала и сцена на
открито и да допълва функ-
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циите на художествената галерия. Изградени са
рампи за инвалиди, за да
се осигури достъп до различните нива на дворното
пространство и входовете
на сградата.
Община Созопол спечели и финансиране, с което
разработи интерактивна
мултимедийна карта, достъпна на www.sozopolapp.
com и засне и разпространи 25 видеоклипа на различни езици за реклама
на рибарския сектор в региона и популяризиране на
риболовните традиции.
Сред най-добрите проекти в трите общини Царево, Созопол и Приморско,

които участват в Местната
инициативна рибарска група е проект „Общинският
лесопарк „Света Марина“,
който бе реализиран от Община Созопол. По проекта
бе изграден нов амфитеатър, разположен в близост
до спортните съоръжения
и заедно с тях се обособи зона за спорт и рекреация в рамките на парка.
Достъпът до амфитеатъра
е директно от парковите
алеи. Капацитетът му е 390
места. На нивото на всеки
ред има пътеки за минаване на посетителите, настлани с неоформени каменни плочи. Всички обекти, изградени в „Лесопар-

Интерактивна мултимедийна карта, достъпна на www.sozopolapp.com

ка”, са захранени с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди от новопроектирания водопровод PE110 PN10. Трасето и
диаметърът на водопровода са избрани така, че да
бъдат доставени необходимите водни количества до
всички консуматори при
минимални СМР. Изградена е автоматична напоителна система на тревната
площ на парка. При реализирането на проекта са използвани признати от световната практика материали и съоръжения в областта на напояването. Чрез
автоматизираните системи за напояване се осигурява оптимално напояване
на тревните площи, съобразено с конкретните климатични и почвени особености на района.
Бизнесът също участва
в реализирането на Стратегията на МИРГ, созополското предприятие за преработка на риба и аквакултури „Делта индъстри“ АД
спечели безвъзмездна финансова помощ в размер
на 60% от размера на одобрените разходи за покупка и монтаж на ново оборудване.
„Не сме спирали да кандидатстваме през годините
по всички възможни европейски програми и успяхме
да класираме доста проекти, но тези от МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ имат важно стратегическо значение за развитието на Созопол, защото създадоха едно активно
партньорство между бизнеса, гражданите, неправителствения сектор и общинската администрация
в Созопол“, заяви кметът
на Община Созопол в края
на програмния период на
програмата, финансираща
местните инициативни рибарски групи.
МИРГ„Приморско – Созопол – Царево“ има готовност да посрещне новия
програмен период, като
разшири участието на обществените организации
и местния бизнес от трите черноморски общини,
за да кандидатства и реализира още проекти, които
ще подобрят живота на жителите им.

Отборът на Созопол ще
излезе с най-добрите си
футболисти срещу ЦСКА.
Срещата е от 1/4-финалната фаза в турнира за Купата на България. Сблъсъкът
на стадион „Българска армия“ е на 10 декември (четвъртък) от 17:00 ч.
Тренировките на футболния отбор продължават,
като заедно с физическата
подготовка, наставникът на
„Созопол” подготвя тактически футболистите за историческата среща. Наситената тренировъчна програма ще продължи и днес
до обяд,когато нашите футболисти ще направят последната тренировка. Всяка една тренировка на отбора завършва с видеоразбор на мачове на противника, заяви за в-к „Созопол”
Румен Димов.
„Ръководството на
клуба,треньорите и всички футболисти сме готови
за мача срещу ЦСКА. Готови сме физически, тактически и психологически да победим червения гранд. Отиваме само и единствено за
победа. Ние има какво да
губим. Ние имаме – ако отпаднем, губим полуфинал. А
ние отиваме с единствената цел да отстраним ЦСКА
и да се класираме на полу-

финалите“ - категоричен е
наставникът на „Созопол”
Румен Димов.
Все още не е готов да
каже кои футболисти ще
вземат участие в мача на
стадион „Българска армия”. Всичките 24 футболисти от отбора ще пътуват в
сряда за столицата и часове преди мача, Румен Димов ще съобщи състава на
отбора.
Созополските фенове
също са готови да подкрепят любимия отбор. Мнозина от тях вече са си закупили билети и се организират
за пътуването до София.
Тези, които няма да могат
да отидат и на място да подкрепят отбора, ще могат да
следят двубоя по Gong.bg,
да го гледат пряко в Gong
Play и по телевизия Diema
Sport 2, както и да слушат
по Дарик радио.
Това е последният мач от
четвъртфинала и страстите
ще бъдат нажежени до краен предел. Цяла България
ще гледа с интерес двубоя,
който независимо от психоатаките срещу момчетата
на Румен Димов, тенденциозното съдийство и мащабната червена агитка на стадион „Българска армия”, не
е предрешен. Защото „Созопол” отива за победа.

Новият амфитеатър в Общинския лесопарк „Света Марина“ посрещна първите си зрители и изпълнители през
лятото
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Никулден по
созополски
Продължение от стр.1

Сред празнуващите имаше и много гости от цялата страна, които всяка го-

дина предпочитат да отбележат празника в Созопол,
заради неговата внушителност и пищност.
Никулден започна със
света литургия в църквата
„Св. Георги Победоносец”,
отслужена от отец Иван и
отец Димитър. Храмът се
оказа тесен за всички, които искаха да чуят празничната служба и да запалят свещ в чест на светеца покровител на рибари
и моряци. Дълго миряните
се тълпяха пред църквата,
където бяха осветени венците в памет на загиналите моряци и рибари.
Литийното шествие, в което взеха участие представители на Общинския съвет, общинска администрация, църковното настоятелство, моряци, рибари и
множество жители на града, бе предвождано от кмета на града Панайот Рейзи
с иконата на св. Николай
Чудотворец, отец Иван и
отец Димитър от храма „Св.
Георги Победоносец”.
Първата спирка на шествието бе параклисът „Свети Николай Чудотворец”,
след което продължи до
пристанището, където корабите, препълнени с хора,
чакаха да бъдат освете-
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Елхата в
Созопол грейна

ни, за да излязат в открито море.
Кулминацията на празника бе отплуването на
корабите и лодките в мо-

рето. Цялата флотилия на
Созопол от рибарски кораби, лодки и яхти се включи в ритуалното хвърляне
на венци в морето. Корабчетата бяха препълнени с
хора, а за доброто им настроение се грижеха виртуозни оркестри. Всеки екипаж се беше приготвил за
празника и черпеше гостите с вино и риба както по-

Дирекция „Бюро по труда” гр. Созопол уведомява работодателите и младежите до 29г. възраст,
че продължава набирането на заявки от работодатели за разкриването на
свободни работни места
по схема „Младежка заетост”. Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган.
Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора
и оценката на работодателите.
Заявки могат да се подават до 31.12.2015г.
или до изчерпване на финансовия ресурс по
схемата.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2014 -2020” и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на
цялата страна. Целта на схемата е да се повиши
конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа.Тя ще осигури стаж и
обучение на работното място на 8000 младежи
на възраст до 29 години включително.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност
на работодателите да наемат младежи в две основни направления на пълно работно време:
•
Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е
максимално усвояване на практически умения
по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
•
Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специал-

велява традицията. Корабите и лодките излязоха в
открито море и в близост
до остров Св. Иван под
звуците на сирените бяха
хвърлени ритуалните венци в морската вода. Празничната флотилия направи
широк кръг в Созополския
залив и се завърна в пристанището, където празникът продължи до късно.
На Никулден всеки дом
в Созопол почита празника на светеца покровител

на рибарите и моряците и
отдават заслужено на една
от най-трудните професии, каквато е рибарството. Няма семейство в Созопол, което да не е свързано с морето. Риболовът
е не само начин за препитание, но и онази връзка
между миналото и бъдещето, която дава самочувствие на жителите на града,
който вече 2626 години гордо издига снага по българските земи.

Площада пред сграда на
Община Созопол бе изпълнен с жители и гости на града, а доброто им настроение бе част от празника, с
който Созопол дава старт
на Коледните и Новогодишни празници. Нетърпеливи малчугани чакаха с нетърпение пред къщичката
на Дядо Коледа, а красивата коледна елха привлече стотици жители на морския град.
Празникът бе открит с изпълнение на новогодишни
песни от детската вокална група към НЧ ”Отец Паисий”, които публиката аплодира. С много усмивки
и празнично настроение
поднесоха своя песенен
поздрав и изпълнителите
от вокалната група от СОУ
„Св. св. Кирил и Методий”
с художествен ръководител
Пепа Запрянова.
Поздравление към своите съграждани отправи кметът на Созопол Панайот Рейзи, който поже-

ла здраве и благополучие
и надежда 2016 година да
бъде още по-добра. ”В навечерието на най-красивите празници - Коледа и
Нова година, нека си пожелаем повече доброта и
любов за нас, нашите семейства и приятели” - заяви още в приветственото
си слово кметът.
Кулминацията на тържеството започна, когато кметът покани при него деца и
ученици, които са се отличили в сферата на образованието, спорта и изкуството. Всички заедно отброиха
10-те секунди и елхата грейна с целия си блясък.
Още повече блясък на
празника придаде и пищната заря, която озари небето
над града. Стотици вперени очи се насладиха на пъстроцветния букет от светлини, а аплодисментите на
присъстващите бяха красив завършек на празничната вечер.

програмата (1/2 от минималната
работна заплата за страната)

Дирекция „Бюро по труда” гр.Созопол

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ
И МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.ВЪЗРАСТ
Процедура по схема „Младежка заетост”
ност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на
младежите е различен от населеното място на
работа, се осигуряват средства за транспорт от
и до работното място за първия месец от стажа/обучението ,ако то се намира в същото населено място или до 30 км извън него.
На работодателите, които осигурят стажуване
по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
•
възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна
икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която
се отнася разкритото стажантско място;
•
здравните и социалните осигуровки на

младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа, младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително
покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите
за възнаграждението на наставника по време
на стажуване няма да бъдат покрити от схемата
и остават за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят обучение
по схемата, ще бъдат поети разходите за:
•
възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за
страната;
•
разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
Разходите за възнаграждение на определения
от работодателя наставник ще бъдат поети от

Изисквания към младежите
за включване в схемата :
-Да са регистрирани в
дирекция”Бюро по труда”.
-Да са на възраст до 29 години включително.
-Да нямат трудов стаж по
специалността,която се изисква за работните
места за стажуване.
-Да не участват в никакви форми на
заетост,форми на образование или обучение,вкл.
редовни,вечерни,задочни и дистанционни форми
на образование,както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
-Участниците следва да отговарят на критериите за допустимост към момента,в който се
включват за стажуване или обучение по време
на работа при работодателя.
Информация и образци на документите са
публикувани на сайта на Агенцията по заетостта-www.az.government.bg
Допълнителна информация можете да получите в:
Дирекция” Бюро по труда” –гр.
Созопол,ул.”Аполония”№ 31,
тел.0550 /2-21-59
Дирекция”Бюро по труда” Созопол-филиал Царево
гр.Царево,ул.”Хан Аспарух” №23 тел.0590/528-80
Дирекция ”Бюро по труда” Созопол-филиал Малко Търново
гр. Малко Търново, ул.”Илия Бояджиев”
№1 тел.05952/35-83
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Общоградски Празникът на
концерт за Никулден Черноморец
Cyan Magenta Yellow Black

Продължение от стр.1
Той напомни, че няма
семейство, което да не е
свързано с морето и което да не почита Свети Николай Чудотворец. „Всички
ние отдаваме почит на светеца закрилник на рибари
и моряци и търсим упование в трудни моменти. Никулден е празник за всички
нас, защото сме свързани
от векове с морето, а морето ни дава сили да продължим напред, каза в приветственото си слово кметът
и пожела на созополчани
здраве, късмет и благополучие, на рибарите - пълни
мрежи с риба и вяра в свети Николай.
С едноминутно мълчание

и ставане на крака, зрителите почетоха загиналите
рибари и моряци.
В празничния концерт,
организиран от НЧ”Отец
Паисий взеха участие Фолклорен 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".
Техните танцови и певчески изпълнения стоплиха сърцата на зрителите и
накараха мнозина от тях
да пеят с изпълнителите.

Не устояха на песните, които изпълниха талантливите певици от групата за естрадни песни „Морска магия”, които ги спечелиха
още с първото си изпълнение на песента „Бургаски
вечери”.С особен интерес
бе посрещнато танцовото
изпълнение на групата за
фламенко. Нежните и ро-

мантични песни на групата за стари градски песни
развълнува всички. Народните песни и танци вдигнаха градуса на настроението в залата на созополското читалище.
Един красив концерт, с
който Созопол се настрои
за предстоящите Коледноновогодишни празници.

Жителиете на град Черноморец отново преживяха
красотата и вълшебството
на деня на своя град, който
празнува Никулден.
Богата и разнообразна
културна програма зарадва
жителите и гостите на града
и даде старт и на Коледноновогодишните празници.
В навечерието на Никулден читалище „Димо Николов” отвори врати за различни инициативи и показа
най-доброто от творчеството на малки и големи.
С голям интерес посетителите разгледаха ртбазара, който предлагаше произведения на изкуството,
ръчно изработени с голямо
въображение и много сръчно от малчуганите от работилничката „Сръчни ръчички” към НЧ "Д. Николов
1908". Радостта от наближаващите коледни празници и детските надежди
и мечти оживяха в различни коледни сувенири, които бяха предоставени за
разпродажба с благотворителна цел.
Само час след детската
изложба-базар, жителите
на град Черноморец присъстваха и на официалното откриване на традиционната изложба на художниците на града. Специално
място в изложбата бе отделено за творбите на художника Георги Янакиев Костадинов, който не е сред живите, но неговото творчество продължава да вълнува
ценителите на изящното изкуство и да кара жителите
на Черноморец да се гордеят с известния автор. Именно заради това, авторът посмъртно бе удостоен тази
година за почетен гражданин на град Черноморец.

Великолепните картини на
морска тематика, някои от
които се показват на широката публика за първи път,
доказаха за пореден път, че
Георги Костадинов не само
е обичал своя роден град,
но и е увековечил неговата красота за поколенията. В изложбата участват и
творби на Георги Герджиков, Станко Димитранов,
Янаки Колев и др.
Празничният концерт,
посветен на празника на
град Черноморец, бе открит от кмета на града Добри Добрев, който отправи
поздравление към жителите и гостите на Черноморец. Той им пожела да работят упорито за просперитета на Черноморец и да се
гордеят с неговите постижения. Припомни историята на града, която е неразривно свързана с морето и
рибарския поминък и подчерта ролята на града като
туристически и рибарски
център.
Поздравление от свое
име и от името на кмета на
Община Созопол поднесе и председателят на Общински съвет Созопол Красимира Германова. „Черноморец доказа през годините, че стъпвайки на традициите, изгражда бъдещето
си. Успехите на ръководството и жителите на града са гаранция за по-добър
живот и благополучие”, се
казва в поздравителния адрес от кмета Панайот Рейзи, и още: „Поздравявам
Ви с празника и Ви пожелавам много успехи по европейския път на развитие
на град Черноморец!”
На официална церемония тържествено бяха наградени личности, които

със своята работа са допринесли за развитието на
Черноморец, неговото утвърждаване като туристически и културен център.
Специални плакети, награди и поздравления получиха доц. д-р Иван Христов,
който като археолог и историк посвети години, за
да проучи важни за града
археологически обекти. Почетното звание бе тържествено връчено и на дългогодишния кмет на град Черноморец Стоян Ралев, който е
поставил основите на развитието на града като туристическа дестинация.
Посмъртно званието „
Почетен гражданин на Черноморец” бе присъдено на
художника Георги Янакиев
Костадинов. Почетните знаци бяха приети от съпругата
на художника, която емоционално благодари на кмета
на Черноморец Добри Добрев и на жителите на града, които помнят творчеството на художника.
Празникът продължи с
концерт на самодейци от
читалището. За доброто
настроение се погрижиха трио „ Родопски извор”,
група „Славяни”, „Веселите баби” и деца от ДГ „Делфинче”. Техните изпълнения бяха посрещнати с бурни аплодисменти от публиката, която възнагради талантливите участници за
красивия концерт.
Празничната вечер завърши със запалване на
светлините на коледната
елха на площада пред читалището и със пищна заря,
с която Черноморец даде
старта и на Коледно- новогодишните празници.

