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Голямото предизвикателство
на Йордановден
Cyan Magenta Yellow Black

За поредна година
смелчаци и куражлии ще
премерят сили в традиционния ритуал по спасяване на Светия кръст от
студените морски води
по повод големия християнски празник Йордановден /Богоявление/.
Тази година предизвикателството пред желаещите да спасят Светия
кръст е много голямо,
заради неблагоприятните метеорологични условия, които допълнително
ще затруднят участниците в ритуала. Созопол от
години не помни такава
люта зима, а морето изпраща към брега двуметрови вълни.

Участниците в спасяването на кръста ще получат богоявленска благословия от отец Иван
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ФК „ Созопол“ избира найдобрия футболист
Наставникът на отбора
Румен Димов попадна в
престижна класация
Созопол ще избере най-добрия си футболист за отминалата 2015 година. Наградата
за футболист на годината ще
получи събралият най-много гласове на официалната
Фейсбук страница на „небесносините“. Ето и какво пишат на Фейсбук страницата
си от ФК Созопол:
ФК Созопол се допитва до
ВАС, приятелите на небесносините, за мнения и предпо-

Първи сняг за 2016 година
Обстановката в общината е спокойна

Макар и обработени с пясък и сол,някои пътни участъци затрудниха
шофьори,които все още не бяха си оборудвали автомобилите със зимни гуми

Раздават храни за бедни и
пострадали от бедствия

Всички пътища в община Созопол са проходими при зимни условия.
Още в първите часове на
първия работен ден, Община Созопол организира своевременното почистване на централните пътни артерии в града, както и разчистване
на пътищата между населените места на територията на общината. С
предимство беше почистена снежната покривка в районите около детските градини, училището, автогарата, централните улици, както и важни пътни артерии в Новия град. 21 почистващи
машини бяха ангажирани
с почистването в цялата
община. В разчистването
на пътища и улици и разпръскването на сол и пясък се включиха трактори със снегоринни уредби, багери с автоматична почистваща уредба и
снегорини. До обяд пътищата и улиците бяха обработени и придвижването по тях бе нормално
при зимни условия.
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читания за футболист на годината.
Футболистът, който събере най-много гласове до
31.01.2016 г. ще бъде награден с титлата „НАЙ-ДОБЪР
ФУТБОЛИСТ НА ФК СОЗОПОЛ ЗА 2015 г.”!!!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
САМО СОЗОПОЛ!!!
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Непълнолетните майки получават
месечните помощи в натура
След промените в Закона за семейни помощи за деца
от м. юли 2015 г. непълнолетните майки ще получават месечните помощи по реда на този закон само в натура.
Помощта в натура се предоставя под формата на стоки
и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, които се оценяват от Дирекция "Социално подпомагане".
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Започват проверки за
семейните помощи за деца
С §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за
2016 г. е регламентирано следното:
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Стартира данъчната кампания
От първия работен ден на 2016 г. започна данъчната
кампания, а Националната агенция за приходите приема декларации за доходите на гражданите.
Доходите на физическите лица се облагат с 10-процентна ставка, а едноличните търговци с 15 на сто.
Тази година данъчните декларации ще могат да се подават до 2 май, защото крайният срок - 30 април, е събота. Задължение за подаване на декларация имат всички, които имат доходи, подлежащи на облагане с данък
върху доходите на физическите лица.

Продължава íà ñòð. 2

Търси се още един съперник на ФК „Созопол”

БЧК-Созопол започва
поетапно разпределението на храните от Фонд за
европейско подпомагане,
съобщиха от организацията. Във връзка с реализирането на Оперативна
програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на
нуждаещи се лица, БЧКСозопол поетапно стартира разпределението на
хранителните продукти за
първи транш с начална
дата 15 януари 2016 г. до
29.01.2016 г.
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