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Поздравление по случай
Коледа и Нова година
Уважаеми съграждани,
Скъпи приятели,

Cyan Magenta Yellow Black

Поздравявам Ви с настъпващите Коледа и Нова
година и Ви пожелавам Новата 2016 година да бъде
мирна и щастлива за Вас, семействата Ви и приятелите Ви. Пожелавам Ви още повече здраве, късмет
и благополучие.
Да си пожелаем сбъдване на всички мечти и надежди в личен, в професионален и в творчески план! Попътен вятър да съпътства всяко наше начинание.
Вярвам, че с общи усилия и воля можем да превърнем Созопол в още по-добро място за живеене! Това ни вдъхва надежда и сигурност, че заедно се движим в правилната посока към преодоляване на трудностите и решаване проблемите на нашето ежедневие
Водени от общата надежда, нека се помолим с Рождество Христово да обединим усилията си за по- добър живот в нашия общ дом - Созопол
Честита Коледа и весела Нова година!
Панайот Рейзи
Кмет на Община Созопол

3,5 промила е данъкът
на недвижими имоти
Общинският съвет прие цени за ползване
на стадион „Арена Созопол”
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„Гордеем се с вас, и нека
2016 година бъде още поуспешна за вас и вашите
спортни клубове“, пожела
зам.-кметът Петя Чапевова.
Тържествено и в изключително приятна атмосфера бяха официално наградени най-добрите спортисти на община Созопол за
2015 г. Състезатели от всички общински спортни клубове, спортни деятели, общински съветници и кметове на
населени места аплодираха
наградените спортисти и ги
поздравиха за постигнатите
резултати.
Балът на спортиста, който
за осми пореден път се организира от Община Созопол,
бе официално открит от заместник-кмета Петя Чапевова, която поздрави отличилите се спортисти, треньорите
и ръководствата на спортните клубове от свое име и от
името на кмета на Община
Созопол Панайот Рейзи.

На последната за 2015 г.
сесия на Общински съвет
Созопол бе приета промяна в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на
община Созопол, като данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на
3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот. Данъкът върху недвижими имоти не е променян
от 2008 година, а мотивите за
неговата промяна са обвързани с бързото и динамично
развитие на община Созопол
и развитието и поддържането на една широкомащабна
социална политика.
„През последното десетилетие сме свидетели на динамично развитие на община Созопол изразяващо се в
развитие и оформяне на инфраструктурата, пускане в
експлоатация на обекти, подобряващи екологията и чистотата на околната среда, построяване на спортни съоръжения, допринасящи за развитие на масовия и професионален спорт и други обекти подобряващи бита на населението и способстващи
за развитие на туризма”, се
казва в мотивите на докладната записка. Община Созопол изпълнява вече осем години и изключително амбициозна социална програма –
на родителите на новородените деца, с постоянен адрес
в общината се изплащат помощи в размер на 2000 лева,
посещението на детските
градини и ясли е безплатно,
възрастните хора от всички
селища ползват услугите на
домашен социален патронаж
при заплащане само стойността на вложените хранителни продукти, безплатни за
всички жители са и погребалните услуги.

Детски рисунки
намериха своите
нови притежатели

Четете íà ñòð. 2

Коледари наричаха
за здраве и берекет

Четете íà ñòð. 2

Благотворителен коледен базар
събра средства за деца в нужда
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Спортистите, с които се гордеем

По традиция в края на тържествената
част, наградените спортисти и техните
треньори се събират за обща снимка.
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3,5 промила е данъкът Детски рисунки
на недвижими имоти намериха своите
финансовото обезпечаваПродължение от стр.1 неЗа
на тези мероприятия са не-

обходими средства, които Община Созопол осигурява в по-голямата им част от собствени приходи – данъци, такси и цени от предоставени услуги.
Имайки предвид инфлационните процеси и в тази връзка повишаване на цените на стоките и услугите, се налага повишаване размера на данъка върху недвижимите имоти, който
размер е гласуван от Общински съвет Созопол през 2008 г и
оттогава е без промяна.
След дебати по предложената от кмета на община Созопол промяна, докладната бе гласувана и приета с мнозинство от общинския съвет.
Общинските съветници приеха и допълнение в Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Созопол, като определиха цени за ползване на спортните съоръжения.
За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и
други мероприятия ще се заплащат цени както следва :
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на основен спортен
терен без използване на съоръженията за осветление ;
- 200.00 лв с ДДС на час за използване на основен спортен терен с включени съоръжения за осветление;
- 400.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център без използване на съоръженията за осветление;
- 500.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център с включени съоръжения за осветление;
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на помощен тренировъчен терен с изкуствена настилка.”
-300.00 лв с ДДС на час за ползване на спортно-възстановителен център.
За вход на стадион „Арена Созопол” се заплащат следните цени:
- 2.00 лв с ДДС - за трибуни ;
- 5.00 лв с ДДС- за ВИП ложа.
Общинските съветници приеха и нови цени на рекламните
услуги във връзка с предадения за стопанисване на община
Созопол път от републиканската пътна мрежа „927 BGS 1220/
II-99, Созопол-Приморско/-вс Дюни - /II-99/Созопол , на който
са монтирани и се експлоатират рекламни съоръжения.
С пълно единодушие общинските съветници гласуваха еднократни помощи на 24 жители на населени места в община Созопол за покриване на разходи свързани със здравни интервенции.

нови притежатели
Красиви детски рисунки,
посветени на предстоящите Коледни и Новогодишни
празници, бяха подредени в
празнична изложба във фоайето на Общинския съвет в
Созопол. Изложбата на рисунки от децата от ЦСРИград Черноморец се провежда под егидата на председателя на Общинския съвет Красимира Германова,
която създаде през годините традицията творчеството на деца и ученици от общината да намират своето
място в сградата на местния парламент и да бъдат
достъпни за всички желаещи да се докоснат до детското творчество.
Изложбата на децата от
ЦСРИ - Черноморец е с благотворителен характер, а набраните средства ще бъдат

използвани за консумативи
за най-новия апарат, който
центърът притежава. Това
разказа пред общинските съветници по време на
официалното откриване на
изложбата Лидия Иванова,
директор на ЦСРИ. Председателят на Общинския съвет
Красимира Германова призова своите колеги общински съветници и кметовете
да направят откупки на детските рисунки. Общинските съветници не чакаха втора покана и всеки си избра
една рисунка. Най-нетърпелив бе общинският съветник
Гено Пухов, който с гордост
позира пред своята избрана рисунка. Така красивите
рисунки, изработени с много любов и надежда от децата, намериха своите нови
притежатели.

Заповядайте в кафесладкарница SUGAR!
Кафе-сладкарница
SUGAR Ви очаква с нови,
по-ниски цени!
Всекидневни промоции
и добро настроение.
Весели празници!

Коледари наричаха за здраве и берекет
Пет коледарски групи посетиха сградата на Общинския съвет и внесоха празничност в началото на последната за годината сесия
на местния парламент. Традицията и тази година бе спазена, а изпълненията на малки и големи коледари бяха посрещнати и изпратени с аплодисменти от общинските съветници, кметове на населени места и представители на
общинската администрация.
Своите поздрави за здраве
и берекет, наричания за благополучие и мир и коледарски песни поднесоха малките коледари от ОДЗ „Здра-

вец” и ДГ „Снежанка” от град
Созопол, коледарите от Тракийско дружество „Яни Попов” и коледарската група
към клуб „Българка” и СОСЗР, както и коледарите от
с. Равадиново.
Председателят на Общинския съвет Красимира Германова подари коледни дарове
на всеки участник и кошница
с лакомства за всяка коледарска група.Кметът на Община Созопол Панайот Рейзи призова присъстващите да
отворят душите и портмонетата си за коледарите и пръв
дари паричка, като останалите последваха примера му.

Благотворителен коледен базар събра средства за деца в нужда
Ой Коледо, мой Коледо
Родило се боже чедо.
Кравай скача от полица,
Ври в котлето кървавица.
Запей баба като лани
Веселичко да ни стане….
Коледа наближава. За
шеста поредна година Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва и клуб „Българка” организират благотворителен
кулинарен коледен базар.
Масите са отрупани с ястия и разнообразни лакомства, приготвени от сръчните ръце на съпругите на офицерите и старшините. Участват също и ресторант „Селена” - с празнична торта, ресторант „Лотос”- с коледен
венец-торта и коледно дърво, пицария „Милано” с тирамису, служителите от Военноморски клуб-Созопол,
Общинска администрация,

ресторант „Порто Елеа”, ЕТ
”Милена”, сладкарница „Шугър”, ресторант „Свети Никола” и симпатизанти на
мероприятието с различни
празнични изкушения. Старание и любов личи и в подредбата и оформянето на изложбата.
При откриването председателя на общинската организация на СОСЗР г-н Станимир Андонов спомена, че
набраните средства са за
дарение на Дома за деца в
неравностойно семейно положение - с.Атия, за дарение към фондация „Деца на
Българската армия” и част
от средствата остават в организацията за подпомагане дейността на дружествата. Благодарност към организаторите на мероприятието изказа г-жа Красимира
Германова - председател на
Общински съвет –Созопол.

Поздравления към участниците отправи и г-н Димитър
Желев – управител на ВМКСозопол и разясни с какво

се занимава фондацията и
как се използват набраните
средства.
Красиво е на Коледа, един

прекрасен празник, обединяващ и стоплящ душите ни. На
този ден семейството се събира около коледната трапе-

за и сред всички се възцарява любовта, доброто и щастието, без които не можем.
От Организаторите
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Приказката продължава
Отново е Коледа!
Светли празници и дни
на равносметка за изминалите делници! Времето мерим с години и кръговрата
на сезоните, и обикновено ставаме по-големи, помъдри и по-добри! За децата от нашата къща в село
Атия времето мерим с две
години истинско детство.
Странно и необяснимо е,
но за хората от община Со-

зопол, за всички наши приятели - знайни и незнайни,
е факт щастливото детство
на единадесет деца. Всички ходят на училище, укрепват с подходяща терапия в
ЦСРИ, растат заедно с децата от местната общност,
имат много приятели.
Най-тежко увредените
деца и младежи напредват
най-бързо: Алекс се научи
да се храни сам; Янко не
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само върви, но и тича; той
проговори, прави с удоволствие физически упражнения; Маринка прави
прости изречения, работи
със специална програма и
се учи да чете, пише и смята; Ванчето хваща предмети и се радва на децата. Големите - Сийка, Росица, Йоана, Ангел, Пейо и Мартин
ходят на училище в Черноморец и с подкрепата на

екипа по „включващо обучение” се развиват успешно. Всички деца и младежи според възможностите си придобиват нови, полезни умения за самостоятелен живот.
-Две години усилен труд
за сложната грижа, наречена социална услуга - център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания!
-Две години единадесет самоотвержени жени
и един мъж денонощно отдават ум и енергия за здравето и щастието на всяко дете!

-Две години сложни малки и големи битки на Общинския съвет и екипа на
Община Созопол в споделянето на социалната отговорност за бъдещето и равнопоставеността на специалните деца на България!
-Две години и безброй
приятели, даряващи щедро
обич, топлина и доброта!
-Две години опит в добрите социални практики с интересни и полезни инициативи на екипа на ЦНСТ за и
в името на най-добрите интереси на децата!
Коледа е и в нашата уютна и красива къща! Въл-

шебствата ги случват хората, а ние нарисувахме с
ярки багри приказка за нашата къща!
Магията на живота са нашите прекрасни деца - движеща сила за истинските хора!
Децата и екипът на ЦНСТ
благодарят на всички, които ни повярваха, за дарените безценни мигове
любов!
Желаем искрено здраве,
добротворчество и светлина в красивите рожденственски празници!
декември 2015г.
Децата и екипът на
ЦНСТ

О Б Я В Л Е Н И Е
• Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№48 от Протокол №4/30.11.2015 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет
– Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков
мост“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-48-0023/1/03.11.2015г., за проектиране на обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков мост“,
землище гр.Черноморец, общ. Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка
с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39
от 2011г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи,
чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува
трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
18.12.2015 година
• Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№51 от Протокол №4/30.11.2015 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110,
ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на
предназначението на поземлени имоти с идентификатори
67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195
и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол,
за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки,
хранителни и нехранителни продукти без ограничение в
асортимента, паркинг и трафопост. При изработване на
ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени
следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с
чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД
и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето
му за приемане и одобряване. При изработване на ПУППРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:

за охранителна зона „Б” от ЗУЧК, плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,8, кота корниз Н мак. = 7,00
метра, площ за озеленяване мин. 60%, като 1/2 от нея да
е отредена за дървесна растителност.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-581/1/03.11.2015г., за изработване на
ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори
67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195
и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол,
за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки,
хранителни и нехранителни продукти без ограничение в
асортимента, паркинг и трафопост.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
18.12.2015 година
• Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№52 от Протокол №4/30.11.2015 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110,
ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147, местност „Външната чешма”, землище
гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилни
сгради. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, проекта за ПУП предварително да се съгласува,
по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ,
от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас,
“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да
се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане
и одобряване. При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК, плътност на застрояване мак. 20%,
К инт. мак. =0,8, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ
за озеленяване мин. 50%, като 1/2 от нея да е отредена
за дървесна растителност.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-К-111/1/03.11.2015г., за изработване на ПУПплан регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147,
местност „Външната чешма”, землище гр.Черноморец,
общ.Созопол, с цел изграждане на вилни сгради.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
18.12.2015 година

• Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№54 от Протокол №4/30.11.2015 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110,
ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна
на предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и
част от 45 м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт, съгласно приложената Скица – предложение. При изработване на ПУП
– план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят
съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с
чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД
и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето
му за приемане и одобряване. При изработване на ПУППРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК, плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,5, кота корниз Н мак. = 7,00
метра, площ за озеленяване мин. 70%, като 1/2 от нея да
е отредена за дървесна растителност.
На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-00-3(4)16.11.2015год., за изработване на
ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и част
от 45 м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище
гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт, съгласно приложената Скица – предложение.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
18.12.2015 година
СЪОБЩЕНИЕ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НЖС „СВЕТА МАРИНА” КАНЯТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОТЧЕТНОИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
29.01.2016 ,ОТ 18 ЧАСА В КИНОВИДЕО КЛУБА НА
ЧИТАЛИЩЕТО, ГР.СОЗОПОЛ.
ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:
1.ОТЧЕТЕН ДОКЛАД;
2.ИЗБОР НА УС
3.РАЗНИ
ВЯРА МИЛЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО
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Спортистите, с
които се гордеем
Cyan Magenta Yellow Black

Продължение от стр.1
Тя увери присъстващите,
че в лицето на кмета Панайот Рейзи спортът има истинска подкрепа, а спортната политика на общината е гаранция да се раз-

те още много спортни успехи и да разнасят славата
на община Созопол. “Гордеем се с вас, и нека 2016
година бъде още по-успешна за вас и вашите спортни
клубове“, пожела зам.-кме-

за 2015 година:
Общински клуб по гребане, гр. Созопол
Радослав Алексиев - републикански шампион по
гребане за юноши младша
възраст за 2015 година в

„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

В истински празник превърнаха делника на кметството в с. Крушевец малките коледари от селото.
Малчуганите изненадаха кмета Иван Иванов с много стихчета и коледарски песни и внесоха слънчево
настроение със своите носии и окичени коледарски
калпаци. Те наричаха за здраве и берекет и пожелаха на кмета и на жителите на китното странджанско
село мир и щастие през новата 2016 година. Кметът
Иван Иванов ги почерпи като скъпи гости и ги дари
с дарове, както повелява традицията.

„Гордеем се с вас, и нека 2016 година бъде още поуспешна за вас и вашите спортни клубове“, пожела
зам.-кметът на Община Созопол Петя Чапевова

„Бъдете здрави и продължавайте да ни радвате
с вашите успехи“, пожела директорът на дирекция
„Култура” Марияна Паскалева

виват спортовете в дългосрочен план. Петя Чапевова пожела на присъстващи-

тът Петя Чапевова.
Наградените спортисти на община Созопол

Сенсей Димитър Маринов заслужено спечели
престижната награда за най-добър треньор на 2015
година. Той получи поздравления от общинския съветник Илиян Стефанов, секретаря на Комисията за
младежта и спорта към Община Созопол Петър Христов и от секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви Яна Сотирова.
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 Мариан 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

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
Сенсей Димитър Маринов - старши треньор Карате клуб „Шогун“ – град
Созопол

Поетична сряда

КОЛЕДА

Коледа е, споменът ме връща
в бащината стара къща.
Дворът бял, зелената смокиня и
русото созополско вино.
На масата снахи, деца и внуци,
терасата и пръта със суджуци.
Подаръците много под елхата
и топла питка с парата.

Коледа е! Нека сме добри.
Частица нежност подари
на всички хора по земята,
защото тази нощ е Свята.
			
П. Кюмурджиев

Деца се учат на безопасност
Открит урок по темата
„Моята пътна безопасност”
пред деца от трета група на
ОДЗ „Здравец” Созопол
проведоха началник група
„Охранителна полиция” –
старши инспектор Михаил
Георгиев и инспектор „Детска педагогическа стая” в
крайморското управление
– Таня Гочева.
Обучението премина под
формата на игра, като малчуганите се запознаха с
правилата и местата за
безопасно пресичане. Пе-

шеходните пътеки, светлините на светофара, както
и звуковата му сигнализация не затрудниха особено децата от ОДЗ „Здравец”, за които превантивното занимание бе първо
по рода си.
Особен интерес у подрастващите предизвика униформата на охранителния
полицай, чиито основни
белези подробно им бяха
обяснени от старши инспектор Михаил Георгиев.
Разгледани в детайли бяха

и пътните знаци, подготвени визуално на специални табла. В обучението
се включиха и близките на
малчуганите, за които откритият урок бе проверка и
на собствените знания.
В края на заниманието
„Моята пътна безопасност”
децата получиха удостоверения за завършен курс по
пътна безопасност, както и
обещание срещите им със
созополските полицаи да
продължат и през новата
2016 година.

