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Созополски ветроходци в ТОП 10 на България
Cyan Magenta Yellow Black

СНЦ "Общински
яхтклуб СОЗОПОЛ"
изпраща
2015 година
с много успехи
Управителният съвет на
Българска федерация по
ветроходство публикува
списъка на най-добрите
ветроходци за 2015 година. Сред тях са двама състезатели на СНЦ "Общински яхтклуб СОЗОПОЛ".
Талантливата Вея Рейзова, състезателка клас „
Оптимист” при девойките младша възраст, заема
второ място в престижната класация.
Ветроходците, които прославиха Созопол

Продължава íà ñòð. 4

Най-добрите спортисти на
община Созопол за 2015 година
Балът на спортиста ще събере спортния
елит за награждаването на най-успешните
състезатели на общинските клубове

Така изглеждат победителите. Сн. Архив

Стана традиция найдобре представилите
се спортисти от община Созопол да бъдат номинирани и да получат
признанието на цялата
общественост на специална церемония Бал
на спортиста, който се
организира от Община
Созопол. Балът на спортиста ще събере спортния елит на община Созопол - спортисти, треньори, спортни деятели и общественици, за
да бъдат връчени призове и награди на найдобрите състезатели
от всички общински
клубове. Церемонията ще се състои на 17
декември,четвъртък, от
18.30 часа в ресторанта
на х-л „Селена“.

Продължава íà ñòð. 3

Коледа за
созополските
деца
Четете íà ñòð. 2

СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Созопол,
уведомява, че от 01.12.2014 г. приема молби-декларации по постоянен адрес на лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, за безплатни едногодишни винетки за 2016 г. за собствения си един или съпружеска имуществена общност лек автомобил.
Необходими документи:
1.Копие от Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
2.Копие на пълномощно с нотариално заверен подпис
по постоянен адрес на лицето, на което при подаване на
документите упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала” и се подписва.

Продължава íà ñòð. 3

Магията на книгите
за малките ученици

С магията на книгите и с радостта от откривателството се срещнаха второкласниците от СОУ „Св. св. Кирил
и Методий” Созопол, които посетиха Детския отдел на
читалищната библиотека към НЧ „Отец Паисий“.

Продължава íà ñòð. 2

След мача с ЦСКА
Какъв „Лазур“, какъв
„Разград”? Созопол има
най-добрия стадион
Седмица след мача със софийския гранд на четвърт
финалите за супата на България, при който „Созопол“
загуби(0:3) на стадион „Българска армия”, страстите са
вече отшумели, направена е равносметка и е взето найдоброто от грандиозната среща с червения гранд. Грандиозна, защото билетите за мача свършиха, та се наложи организаторите да печатат допълнителни.

Продължава íà ñòð. 2

С любов към морето Пясъчни лилии срещу пясъците
на бездушието
…Обича морето добрите рибари
И с щедрия улов ще ги награди…

С тези стихове започна литературномузикалната вечер, посветена на Никул-

ден – Деня на рибаря, която събра активисти и творци от Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва и клуб
„Българка” към него във Военен клуб –
Созопол.

По книжарските лавици се появи още
една нова книга: сборникът със стихотворения на созополската поетеса Катя
Бакларова „Букет от пясъчни лилии”.
Една по-различна стихосбирка, твърди
рецензентът на книгата Станислав Марашки. Различна е, защото е различна
и тяхната създателка. Бакларова е изстрадала и изсънувала своята поезия в
продължение на целия си живот, но за
разлика от други поети, които хвъркат
като пчелички от тема на тема, тя остава вярна преди всичко на Созопол.
И дори тогава, когато стиховете й отразяват други теми, те са претворени
с духа на човек, дишал въздуха и нрава на нейния град.

Четете íà ñòð. 2
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Магията на книгите
за малките ученици

Продължение от стр.1
За да открият своя найверен приятел сред рафтовете пъстри книжки, деца-

та с интерес изслушаха беседата на библиотекарката Валентина Райкова. Тя
запозна учениците с подредбата на книгите, обработката им при закупува-

не от книжарница, също
със справочните издания,
които се отделят и съхраняват в справочен отдел, с
книгите, които са подредени по теми и т. н.

Децата имаха възможност сами да намерят книги
от определени автори, както и да разгледат справочни издания. Те с интерес и
с истинско уважение към
печатните издания търсеха и откриваха своите любими книжки и още много интересни и любопитни
четива.
Книгите в Детския отдел
са разделени на две възрастови групи:
Първа група - от І-ви до
ІІІ-ти клас и Втора група от
ІV-ти до VІІ-ми клас. На отделни стелажи са подредени и книгите от „Библиотека за ученика”, така че децата могат да намерят максимално бързо това, което търсят.
След изнесената беседа
и личния досег до книжната съкровищница на библиотеката, много от учениците станаха читатели на библиотеката.

Коледа за
созополските деца

С най-голямо нетърпение
и с много радост и надежда децата очакват предстоящите Коледно-новогодишни празници. За тях ще
има много приятни изненади, забавления и награди,
организирани и осигурени
от НЧ „Отец Паисий - 1896“
и Община Созопол.
Празничен концерт „Коледни камбани“ ще зарад-

Продължение от стр.1
Грандиозна, защото няколко десетки милиона
зрители от страната и Европа гледаха двубоя, при
който въпреки патерицата
за ЦСКА от страна на съдията, созополските футболисти устояха повече от 72
минути на враждебната атмосфера и атаките на отбора, в който играят и професионалисти от европейски
клубове. Дни след това медии, специалисти и фенове
коментираха мача.
Един коментар обаче
спечели хиляди симпатии и
зареди отбора с нова доза
хъс за победа.
Изпълнителният директор на ФК “Созопол“ Румен
Димов изригна минути след
мача по време на пресконференция. Димов призова
медиите да посетят стадиона в Созопол, като беше
категоричен, че Созопол
разполага с най-добрата
база в България.
„Заслужена победа на
ЦСКА, ние си имахме моментите, когато ако бяхме
вкарали, щях да ги видя
ЦСКА. Вие знаете ли модела Созопол, стадиона, начина, по който сме създали този клуб? Ние сме про-

детско шоу, което ще зарадва малки и големи. А за
добро настроение и празничен коледен дух всяко
дете ще получи сладка изненада.
Община Созопол се е
погрижила в духа на Коледа да зарадва всички деца
на територията на общината. Всички деца от детските градини и училищата
ще получат коледни сладки
с поздравителна картичка
от кмета на Община Созопол Панайот Рейзи. Милият жест ще отиде и при техните баби и дядовци от Домашния социален патронаж. 2300 души от община Созопол ще бъдат зарадвани в навечерието на
Коледа.

Празничният дух ще продължи и на 23 декември, когато по традиция коледарски групи наричат за здраве и берекет. В Община Созопол чакат пет коледарски групи, за да чуят благословията им.

След мача с ЦСКА

ща чантичката и да си заминава. До 5 години ви гарантирам, че ще влезем и
в „А” група и когато влезем, не искаме да сме като
асансьор с влизане и излизане. В момента не сме готови. Ние сме здраво стъпили на земята. Може да
паднеш и с 0:5, но сме паднали с високо вдигната глава. А ако ЦСКА имаше нашата база? ЦСКА трябва
да играе в Европа! А ние
ще развиваме футболистите, защото всеки един ще
бъде наблюдаван”, завърши Димов.

ва малчуганите с красиви коледни песни, стихчета и танци, които техните
връстници от школите към
созополското читалище са
подготвили с много старание и любов. Концертът ще
бъде на 21 декември, понеделник от 17.30 ч. с участието на детски състави и индивидуални изпълнители.
Концертът ще премине в

фесионален клуб с най-малък град. Този клуб го създадохме 2008 г., всичко е
по желание на кмета и моя
пътека. Аз съм разработил
стратегията и благодарение на това, което следваме, ние сме тук. Преди 5-6
години Созопол играеше
със селата.”
„Влизали ли сте в съблекалнята на гостите тук, на
стадион „Българска армия”? Срамота! Счупена
печка, страх ни е да я пипнем, че ще се запалим.
Ние имаме най-добрата
база, какъв „Лазур”, какъв „Стара Загора”, какъв „Разград?”. Ние имаме
най-добрия стадион с найдобрата организация. Не
сте дошли да видите. ЦСКА
като дойде, казват, че такова чудо и срещу Базел и Ливърпул не е имало. Градът
е 3500 души, 1500 идват на
стадиона. Всички говорят
за академиите на Ловеч,
на Разград. Елате да видите какво имаме ние. Елате,
вижте и снимайте. Динамо Москва се обаждат, искат 4 седмици в Созопол.

Много руски отбори искат
да дойдат заради ситуацията с Турция. И това без
една стотинка от европейски средства, всичко от общината и спонсори. Всичкото го правим за децата.
Това е по-важното от днешния мач.”
„Не знаете Панайот Рейзи какъв човек е. Ако някой
кмет ви каже, че не стигат
парите за спорт, да си хва-

ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ-1896” ГР. СОЗОПОЛ ВИ КАНИ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „КОЛЕДНИ КАМБАНИ”
НА 21 ДЕКЕМВРИ /
ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30
ЧАСА.
В КОНЦЕРТА ЩЕ
УЧАСТВАТ ДЕТСКИТЕ
СЪСТАВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ
ЧИТАЛИЩЕТО.

16 декември 2015

×ô

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ
ЗАПАСА И РЕЗЕРВА И КЛУБ “БЪЛГАРКА”
Ви канят
на коледна кулинарна изложба

Място: Военен клуб-Созопол на 17.12.2015г. /четвъртък/
Начален час: 17.30ч.
Набраните средства от изложбата ще бъдат използвани за благотворителност!
Мероприятието се организира със съдействието на управителя на Военен клуб - Созопол.

С любов
към морето
Продължение от стр.1
Всеотдайни към идеите и повелята на съюза, участниците с удоволствие наситиха вечерта с музика и танци.
Под акомпанимента на гостите от Военен клуб Айтос,
свои стихове четоха Паскал Кюмюрджиев, Дамянка Котакова и Васил Костов, в които личеше любов към морето и неговите труженици – рибарите. Във въздуха витаеше нещо толкова прекрасно, нещо незабравящо се. Ненапразно членовете на Съюза и клуб „Българка” с готовност се включват във всички мероприятия, защото уважението и доброто отношение са нещо неотменно добро
в живота на клубовете.
…Ние сме деца на любовта,
закърмени с много обич.
Израснали в Созопол, на брега
и винаги за подвизи готови…

Членовете на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и клуб „Българка” се включиха и в празничния концерт, посветен на Никулден, който бе организиран от НЧ „Отец Паисий“. Тяхното участие допринесе за разнообразието и пъстротата на програмата и
изпълненията на фолклорната група и мъжкия хор стоплиха сърцата на присъстващите и напомниха за славните времена на Созопол, пълните рибарски мрежи и мъжката чест.
С празнично настроение и със съпричастност към проблемите на нуждаещите се, двете организации подготвят
и Коледен благотворителен базар, на който канят всички жители на Созопол.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител (собственик): Ирина Василева – законен наследник на Иван Христов Василев и Еленка Костадинова Василева уведомява администрацията на Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с внасянето на проекти и издаване на разрешение за строеж на обект: стопанска постройка със стая за
обитаване според изискванията на Наредба 19 за застрояване в земеделски земи без смяна на предназначението им в П.И.No149,м. „Отманли”,
з-ще на с. Росен.
За информация:
Арх. Гергина /Симеонова/ Ставрева
Гр. Созопол, ул. Яни Попов 14
GSM: 0898 49 06 28
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Най-добрите спортисти на Отпада огромната
задължителна
община Созопол за 2015 година документация
Продължение от стр.1

Развитието на масовия
спорт и привличането на
деца и младежи на спортните терени и площадки е
сред приоритетите на общинското ръководство.
Развитието и популяризирането на масовия спорт
дава и отлични резултати,
защото Община Созопол
може да се гордее с много
успели спортисти през изминалата година. За осем
години бе създадена от Община Созопол и от кмета
Панайот Рейзи дългосрочна стратегия за развитието на спорта, която доведе
до обновяване и модернизиране на спортната база,
увеличаване на спортните
клубове на територията на
общината, обогатяване на

зопол като модерен и активен спортен център.
Номинирани спортисти
за 2015 година
Общински клуб по гребане, гр. Созопол
Радослав Алексиев - републикански шампион по
гребане за юноши младша възраст за 2015 година
в дисциплина скиф и Николай Георгиев - републикански шампион по гребане за
юноши за 2015 г. в дисциплина скиф.
Общински клуб по борба „Никола Станчев“ гр.
Созопол
Тодор Калов – републикански шампион за 2015
година за юноши по борба в свободен стил и Мариян Недялков - републикански шампион за 2015 г.
по борба свободен стил за
кадети.

Общински клуб по плуване „Бриз“ – гр. Созопол
Анна Долганина - републикански шампион по плуване за жени в дисциплина
„Бътерфлай“ за 2015 г.
Спортен клуб „Киборг“
– гр. Созопол
Христо Димитров - бронзов медалист от републиканското първенство по
културизъм за мъже 2015
г.
Спортен клуб „Олимп “
гр. Созопол
Кирил Михайлов - републикански шампион по
силов трибой за мъже за
2015 г.
Спортен клуб по свободни бойни изкуства „
Спартак“
Кирил Цонев - републикански шампион по ММА
за 2015 г. в категория до

84 кг.
Общински карате клуб
„Шогун“ гр. Созопол
Стилияна Стоянова бронзова медалистка от
Световно първенство за
девойки до 16 г. по карате
„ШОТОКАН“ за 2015 г. и Никол Раева – Първо място на
Световно първенство по карате „ШОТОКАН“ за деца
до 12 г. за 2015 година.
Общински клуб по карате „БУШИ –ДО“ гр. Черноморец
Петър Йорданов - републикански шампион по карате „КИОКО ШИН“ за юноши за 2015 г. и Дида Гайтанска - републикански
шампион по карате „КИОКО ШИН“ за девойки за
2015 г.
Общински яхтклуб гр.
Созопол
Вея Рейзова- второ място
на републиканско първенство по ветроходство за девойки в клас „ОПТИМИСТ“
за 2015 г. и Нино Томов- второ място на републиканско
първенство по ветроходство в клас „ ОПТИМИСТ“
за 2015 г.
Общински футболен
клуб - гр. Созопол
Азис Азисов - най-добър
полузащитник при юноши
старша възраст за 2015 г.
и Иван Стоев – капитан на
ФК „Созопол”
Спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-Образа“ с. Росен
Теодор Донков – капитан
на отбора за деца до 14 г.
Най-добър треньор на
община Созопол за 2015
г
Сен сей Димитър Маринов - старши треньор Карате клуб „Шогун“ – град
Созопол

за рибарите с
малки лодки

Народното събрание гласува на първо четене промените в Закона за рибарството и аквакултурите. Законопроектът получи 90 гласа „за” и 0 гласа „против” и „въздържал се”.
Измененията са предложени от бургаските народни
представители Иван Вълков, Димитър Бойчев, Румен Желев и Диана Йорданова, както и депутати от други избирателни райони.
Промените предвиждат отпадане на задължението на
рибарите с малки съдове, които осъществяват непромишлен риболов, да водят риболовен дневник. В мотивите на законопроекта е записано, че страната ни разполага с риболовен флот от над 3000 риболовни съда. Във всички свои документи и официални изявления Европейският
съюз изразява подкрепата за насърчаване улова с такива малки съдове.
В досега действащия закон обаче беше предвидено да
се води голям брой документация от страната риболовците – счетоводство, риболовен дневник, периодични декларации, поддържане на касови апарати и т.н.
„Над 90% от българския риболовен флот, наброяващ
3000 съда, се използва основно за непромишлен риболов. Тяхната дейност е насочена към улова на риба и водни организми за собствени нужди, за допълване на доходи и запазване на занаята на местните рибари. На финала сме на приемането на важните облекчения за рибарите”, коментира Иван Вълков.
Статистиката сочи, че в област Бургас са регистрирани
най-много пристанища, както и над 50% от общия брой риболовни кораби за страната. По-голяма част от рибопреработвателните предприятия също оперират в областта,
тъй като 70% от добива на риба в Черно море е именно от
района на Бургаска област.

Ново попълнение от
бъдещи футболни звезди в СКФ „Стоян Георгиев- Образа“ с. Росен
спортните традиции и привличане на много деца и
ученици, които вече печелят медали и носят слава
на Созопол.
През изминаващата 2015
година град Созопол откри
спортното бижу - стадион
„Арена Созопол“ и футболното игрище в с. Росен. Две
години преди това град Черноморец се сдоби с ново
футболно игрище. Догодина предстои изграждането на модерно спортно съоръжение и в с. Равадиново. Подобри се и спортнотехническата база и на останалите спортове. Община
Созопол всяка година заделя финансови средства в
бюджета си за подпомагане дейността на клубовете
на територията на общината. Резултатите на младите
състезатели са доказателство за израстването на Со-

България запазва
квотата за улов
на калкан през
2016 година
Удължават
забраната за улов
Силовите спортове привличат все повече състезатели

съобщение
Продължение от стр.1
3. Копие от свидетелство
за регистрация на лекия
автомобил.
4. Копие от застрахователна полица за сключена
застраховка”Гражданска
отговорност” с едногодишен срок.
6. Лична карта или личен паспорт на лицата с
50 и над 50 на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане
/за справка/.
7. Лична карта или личен
паспорт на лицата, които
подават заявления - декларации на деца с трайни увреждания до 18 - годишна

възраст и до завършване
на средно образование но
не по-късно от 20-годишна
възраст /за справка/.
8. Лична карта или личен паспорт на упълномощено лице въз основа на
пълномощно с нотариално
заверен подпис по постоянен адрес на лицето с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане.
9. Удостоверение за семейно положение - в случаите на съпружеска имуществена общност.
Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискват и
други документи.

До всички наематели на
общински жилищни имоти!
С настоящето уведомяваме наемателите на общински жилищни имоти, че за част от общинските
жилища на територията на гр.Созопол са нанесени
кадастрални схеми на самостоятелен обект в сграда-апартаменти, отразяващи идентификатор, етаж,
очертание, брой нива в обекта, площ, предназначение и адрес, съгласно изискванията на ЗКИР, като
въз основа на тях са съставени и нови актове за общинска собственост.
От януари 2016г. подписването на новите договори за отдаване под наем ще се извършва в съответствие с действащите кадастрални схеми и новите документи за собственост на наемодателя - Община Созопол.

България запазва квотата за улов на калкан през 2016
г. По този начин не само няма намаление на квотата за
калкан, но и успяхме да защитим и да запазим същите
нива от миналата година.
Това съобщи заместник-министърът на земеделието и
храните Васил Грудев след заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. Той
допълни, че това решение е важно за развитието нашия
риболовен бранш.
Комисията подкрепи предложението на България за
засилване контрола на количеството уловен калкан във
връзка с експлоатацията на рибния запас на калкан в акваторията на Черно море от третите страни, информира
още Грудев. „Те също трябва да бъдат ангажирани в процеса по запазване на популацията на калкан“, уточни заместник-министърът. Той посочи, че страната ни е поела политически ангажимент за засилване на контрола и
съвместните проверки с Румъния. „Приехме удължаване
на периода за забрана на улов на калкан с 30 дни, което
беше и едно от нашите предложения с цел по-оптималното ползване на ресурса. Забраната за улов на калкан
ще бъде от 1 април до 30 юни на календарната година,
удължаваме с 15 дни преди началото и 15 дни след края
на забраната“, каза още Васил Грудев.
По време на заседанието се отхвърли предложението
за нулев улов на акула в акваторията на Черно море.
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Созополски ветроходци
в ТОП 10 на България
Cyan Magenta Yellow Black

Продължение от стр.1
Другият състезател на
клуба, който се отличава с
голяма амбиция за победа
и волеви спортни качества - Нино Томов, е класиран на девето място, клас
„Оптимист”, юноша старша възраст.
Това е изключително признание за ръководството и
треньорския състав на созополския клуб, който за
петте години от своето създаване успя не само да привлече много състезатели,
но и да се утвърди като лидер в българския ветроходен спорт. Високото признание идва и от факта, че
созополският клуб е единствен, от който в класацията са включени двама състезатели.
СНЦ "Общински яхтклуб
СОЗОПОЛ" изпраща една
успешна година с много
медали, награди, отличия
и участия в международни, национални и регионални регати.
Успешно бе и началото
на ветроходния сезон за
созополския клуб. На проведената от 10 до 12 април
във Варна регата БРИЗ, при
участие на над 100 състезатели от всички клубове от
страната, Румъния и Мексико, отборът постигна отличен резултат. Състезанието се проведе при много
променливо време и силна
конкуренция. Състезателите на СНЦ "Общински яхт-
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ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СНЦ "Общински яхтклуб СОЗОПОЛ"
изпраща 2015 година с много успехи

клуб СОЗОПОЛ" показаха
сериозен прогрес, което
още в началото на спортната година даде надежда
за успешни следващи състезания. Резултатите още
тогава дадоха заявка.
В клас ОПТИМИСТ(57
участника):
Нино Томов - 1-во място МОМЧЕТА младша възраст и 4-ти в генералното

класиране;
Вея Рейзова - 2-ро място
МОМИЧЕТА младша възраст;
Ралица Кичикова - 5 място МОМИЧЕТА старша възраст;
Иван Йончев - 5 място МОМЧЕТА младша възраст;
Христо Нинов - 8 - мо място МОМЧЕТА старша въз-

раст;
В клас ЛАЗЕР 4,7(13 участници):
Георги Желев - 3-то място за младежи;
Състезателите на Общински яхт клуб СОЗОПОЛ
продължиха да жънат успехи. Те постигнаха поредица от отлични резултати на
проведените регати в Приморско, Варна, Поморие и
Бургас.
Под ръководството на
треньора Атанас Колев созополските ветроходци уверено атакуваха призовите
места в детските класове.
Най-радващото е, че успехите не са епизодични или
случайни, а плод на натрупано майсторство.
Нино Томов в клас ОПТИМИСТ е първи за младша
възраст на регатите в ПРИМОРСКО 22-24.05.2015г.,
БРИЗ ВАРНА 5-6.06.2015г.,
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2728.06.2015г. и втори на регата „Циклон” Поморие. На 11
год., той побеждава и батковците, като на тези регати е
два пъти втори и един трети
в генералното класиране.
Отлични резултати постигна Вея Рейзова, която
на регата ЧЕРНОМОРЕЦ е
първа при момичетата мл.
възраст на ОПТИМИСТ, а
има и 2-ро място на ЦИКЛОН и 3-то на БРИЗ.

Успешните състезатели на СНЦ"Общински яхтклуб СОЗОПОЛ" с треньора си и председателя на клуба

Разполага с медицински кабинет, съблекални,
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
- 4 коридора
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
тренировки на професионални плувци
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Тел. за информация: 0550 2 20 43
Традиционно добре се
представят Ралица Кичикова с две 3-ти места на момичета ст. възраст, Георги
Желев с три 3-ти места на
младежи ЛАЗЕР 4,7 и Теодора Дражева с две трети места на девойки ЛАЗЕР 4,7.
И на последните за сезона ветроходни регати созополските състезатели постигнаха отлични резултати. От 2 до 4 октомври
се проведе регата ЧЕРНО
МОРЕ в гр. Бургас, на която
Вея Рейзова е 1-ва при девойките мл. възраст - клас
ОПТИМИСТ и 2-ра при девойките ст. възраст, а Нино
Томов е 2-ри при младежите мл. възраст.
На завършилата регата "България - това си ти"
от 9 до 11.10. в Несебър,
Нино Томов, завоюва първите места в клас ОПТИМИСТ при младежи младша и старша възраст, както
и в генералното класиране.
За първи път състезател на
ОЯК СОЗОПОЛ, печели генералното класиране в регата от Държавния календар.Трябва да отбележим,
че Нино, който беше участник на Световното първенство в Полша, участва на
престижна регата в КАВАЛА, Гърция, в края на септември, където е 1-ви при
мл. възраст и 3-ти при стар-

ша в клас ОПТИМИСТ.
Отличният финал на сезона за нашите ветроходци,
показа и големия потенциал за следващата година,
който трябва да се подкрепи, както от клуба, така и
от обществеността на Созопол. СНЦ "Общински яхтклуб СОЗОПОЛ" получава
и подкрепа от Община Созопол ,за да развива един
от най-красивите морски
спортове и да възроди славата на Созопол като център за морски спортове.
СПИСЪК на НАЙ-ДОБРИТЕ ветроходци за 2015г.
АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ –
КАЙТСЪРФ
ВЕЯ РЕЙЗОВА – ОПТИМИСТ, ДЕВОЙКИ МЛАДША
ВЪЗРАСТ
ВИЛЯНА ДИМИТРОВА –
КЛАС 420
ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ
– ОПТИМИСТ, ЮНОШИ
СТАРША ВЪЗРАСТ
ДАНИНА ДЯНКОВА –
КЛАС 420
КАЛИНА МАРИНОВА –
ОПТИМИСТ, ДЕВОЙКИ
СТАРША ВЪЗРАСТ
ЛЮБЕН ТЕНЕКЕДЖИЕВ
– ЛАЗЕР 4.7 МЛАДЕЖИ
МАРИЕЛА НИКОЛОВА –
ЛАЗЕР 4.7 ДЕВОЙКИ
НИНО ТОМОВ – ОПТИМИСТ, ЮНОШИ МЛАДША
ВЪЗРАСТ
СТЕФАНИ МУЗАКОВА –
ЛАЗЕР РАДИАЛ

Пясъчни лилии срещу пясъците на бездушието
Продължение от стр.1
Книгата „Букет от пясъчни лилии”
не коленичи пред самоцелната поетична образност, а представлява
най-често превод на созополския
пейзаж на езика на поезията, което
по никакъв начин не лишава творбите й от дълбочината на житейските
прозрения.
Станислав Марашки сравнява поезията на Катя Бакларова със стиховете на нежния и лиричен Николай Лилиев. Подобно признание не е
само комплимент, но и отговорност
към авторката. „Словесните пейзажи на Катя Бакларова понякога са
картини в движение, съизмерими с
някакъв особен вид кинематография
в поезията, а друг път впечатляват с
тихото очарование на натюрморт. Те

напомнят по своя дух за пейзажните стихотворения на Николай Лилиев и Славчо Красински, но са много
по-освободени в своята поетическа
непреднамереност”, пише Марашки
в предговора на първата стихосбирка на Катя Бакларова.
Стихосбирката съдържа 100 стихотворения, за които самата авторка казва: „Може би вярата ме крепеше, за да мисля, че утрешният ден
ще ми донесе нещо по-добро и този
ден наистина дойде.”

Чайка над
вълните
Рибарски малък кораб,
задава се в мъгла.
С много прясна риба,

насочен към брега.
И чайка белокрила
кръжаща над вълни,
издава ясни звуци
мелодия звучи.
Чайка устремена
слънчев лъч я озари
и пътя й показа,
по който да лети.
Чайка белоснежна
на юг ще полети,
но пак ще се завърне,
недей тъгува ти.
И пак позната песен
ветрец ще разпилей,
мелодия крайморска
и слънце пак ще грей.

